




Dr. Jekyll a pan Hyde

Někdy si tak připadám, když přemýšlím o nějakých vodohospodářských 
protichůdných diskusích. 

Třeba hodně probíraným tématem je plavba rekreační i nákladní 
a s tím související vodní cesty. Měly by se podporovat či utlumovat? Je 
spravedlivé, že vodní cesty nejsou zpoplatněny? Neměly by zpoplatněny 
být a z takto získaných prostředků vodní cesty udržovat, ale i řeku revitali-
zovat? Rozumím argumentům obou stran. Jsem jednoznačně pro zlepšení 
plavebních podmínek u Děčína. Ale mají se vodní toky upravovat tam, 
kde budou sloužit jenom rekreaci? Je sice krása dívat se na parník, jachtu, 
člun na vodní hladině, jak velebně, pomalu plují po toku, anebo naopak 
se z plavidla kochat okolní krajinou. Ale tok neupravený pro plavbu má 
také svoje kouzlo a hlavně svoji hodnotu těžko měřitelnou penězi. Plavbou 
více ztrácíme, nebo získáváme?

Před nedávnem jsem se zase dojímal krajinou kolem Třeboně a na břehu 
jednoho rybníka jsem narazil na několik kopic hnoje. Co s tím? Ryby máme 
jíst, navíc mně osobně i chutnají, ale má to být i za cenu, že rybníky se 
stávají takovou fabrikou, kde melancholická krása rybníků v sobě neskrývá 
ty živočichy (od těch mikroskopických breberek až po tu zvěřinu srstnatou 
či pernatou), kteří by tam byli, pokud by nebyly ty rybníky intenzivně 
obhospodařovány? Jak moc ovlivňuje to hnojení kvalitu vodních toků pod 
rybníky? Víme, že Orlík pravidelně kvete sinicemi. Ale jednoznačně určit 
zdroj je složité. Když se spočítají tyto externality, všechny náklady na celý 
cyklus toho hnoje, jak to rybářství bude ekonomické? Někdo by mohl říci: 
tak pojďme dovážet mořské ryby. Ale podmořské biotopy se stávají jedněmi 
z nejzdevastovanějších. Jen to není tolik vidět jako ty hromádky hnoje na 
břehu rybníka. Rybnikářstvím více ztrácíme, nebo získáváme?

A co do lesa pustit Harvestor? Když jsem viděl před nedávnem holinu, 
kterou vyrobil jeden z těch obrů, co umí vytrhávat stromy jako jejich 
pohádkoví bratři, tak z toho má člověk mrazení v zádech. Rozrytá krajina 
jako po bombardování bude asi velice náchylná na erozi se všemi vodo-
hospodářskými (a nejen těmi) důsledky. Těžko ale můžeme chtít, aby byly 
stromy káceny dvoumužnou pilou! Co s tím?

Hodně se diskutuje o domovních čistírnách odpadních vod. Jsou to 
sofistikovaná zařízení, o která je třeba pečovat, a jejich provoz něco stojí. 
Je veřejným tajemstvím, že majitelé těchto ČOV si s údržbou moc hlavu 
nedělají, nebo – aby ušetřili – ji dokonce i vypnou. A konec konců, přínos 
těchto malých ČOV pro čistotu recipientu není tak velký jako přínos vel-
kých a dobře provozovaných ČOV. Neměli by mít ti malí znečišťovatelé 
za povinnost vystavět pouze nějaký septik a ze stavby ČOV se vykoupit? 
Vždyť naši ne moc vzdálení předci chodili na latrínu, a voda to skoro 
nepoznala! Problém ale je, že tenkrát lidé neměli myčky, pračky a vrcho-
lem hygieny bylo použití jádrového mýdla s jelenem. Často si mýdlo 
ostatně dělali sami, jako třeba ještě moje babička. Používal se k tomu 
dřevěný popel a lůj. No a z takovéhoto vodního v uvozovkách komfortu 
v domácnostech se toho do vodních toků moc nedostalo. Dneska máme 
mýdla, šampony, prací a mycí prostředky, agresivní dezinfekce. Určitě 
tedy čistit, ale jak moc?

Řešíme problémy, které by tady nebyly, kdybychom tady my nebyli. 
Člověk umí problémy řešit. Měl by ale efektivitu řešení poměřovat nejen 
ekonomickými ukazateli.

Ing. Václav Stránský
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Ozvěny historie
Zlatá ulička (oficiální název 

Zlatá ulička u Daliborky) je 
jedním z nejromantičtějších 
a turisty nejvyhledávanějších zákoutí Pražského 
hradu. Zlatá ulička je dlouhá asi 230 m. Leží 
u severní hradní zdi a je posledním zbytkem 
původní drobné zástavby Pražského hradu. 

Vznikla po vybudování severního opevnění 
Hradu, které začal budovat architekt Benedikt Ried 
krátce po roce 1484, kdy se král Vladislav Jagellon-
ský rozhodl přesídlit ze Starého Města na Hrad. 

S hradební zdí byla o síle až 320 cm a souvisela 
s trojicí obranných věží – Mihulka, Daliborka a Bí-
lá věž. Mezi Daliborkou a Bílou věží byla hradba směrem do parkánu 
vyztužena dvanácti stejnými arkádovými oblouky, které byly asi 
120 cm hluboké a 600–660 cm široké. Tyto částečně již vybudované 
prostory sváděly k myšlence, aby byly jednoduše uzavřeny a využity 
jako nouzová primitivní obydlí. Nejstarší písemné zprávy o nich jsou 
z šedesátých let 16. století, kdy se uličce říkalo „Zlatnická“ (a teprve 
později „Zlatá“). Jejími obyvateli byli snad drobní zlatotepci, kteří 
sem utíkali před cechovními zákony, striktně uplatňovanými ve všech 
pražských městech. K zásadní úpravě severní hradební zdi došlo 
teprve za vlády císaře Rudolfa II. v letech 1591–1594. Tehdy vznikla 
v dnešní úrovni uličky horní arkádová nástavba v hustším sledu. 
Oblouků mezi Bílou věží a Daliborkou bylo nyní jednadvacet. Nad 
nimi byla vybudována zděná obranná chodba s trámovým stropem. 
Dřívější domečky byly v té době nepochybně zbořeny a jejich pozů-
statky zmizely ve zvýšeném násypu parkánu. V roce 1597 požádali 
„střelci při branách Pražského hradu“ císaře Rudolfa II. o svolení, aby 
mohli v nově opravené zdi oblouky zazdít a zřídit si v nich komůr-
ky, které by zabíraly jen hloubku výklenků. V reskriptu datovaném 
16. září 1597 Rudolf jejich zřízení povolil. 

Postupně tyto jednoduché domky obývali i další zaměstnanci hradu 
a také různí řemeslníci. Snad kvůli velkému počtu zlatníků dostala 
ulička jméno Zlatnická. Až do 19. stol. se Zlatá ulička rozrůstala 
o různé dřevěné přístavky, kůlny a chlívky, které nakonec uličku 
zúžily na 1 m. 

Roku 1864 prošla Zlatá ulička asanací, při které byly tyto přístavby 
zbourány. 

Mezi obyvatele Zlaté uličky patřily i známé osobnosti. Například 
v domku čp. 6, který stával v sousedství Nejvyššího purkrabství, žil 
krátce před druhou světovou válkou básník Jaroslav Seifert. Domek 
čp. 22 si v letech 1916–1917 od své sestry Otýlie Davidové pronajal 
Franz Kafka.

Současnou podobu získala Zlatá ulička po úpravě z roku 1955. Tato 
úprava proběhla pod vedením architekta P. Janáka a malíře J. Trnky, 
který vtiskl uličce její barevnou pohádkovou atmosféru domečků pro 
panenky. Nejpůvodnější podobu mají domy č. p. 20 a 13.

Další známé úpravy Zlaté uličky proběhly v letech 1990–1996. 
Postupně byly zrekonstruovány všechny domky a v roce 1998 se 
barevně odlišily fasády jednotlivých domků. Průčelí se nenatírala 
fasádními barvami, ale pokrývala vrstvičkou probarveného štuku. 
Nebylo to obnovení původních historických barev (každý domek 
za dobu své existence mnohokrát svou barevnost změnil), ale barvy 
odpovídaly návrhu národního umělce Jiřího Trnky z počátku 50. let. 

Produkty WAVIN OSMA ve Zlaté 
uličce na Pražském hradě

Současnost 
a budoucnost  
Zlaté uličky

Od května 2010 je Zlatá 
ulička uzavřena kvůli rekonstrukci a archeolo-
gickým průzkumům. Po jejím znovuotevření má 
být barevný charakter uličky zachován, má se 
však změnit její funkce. Zlatá ulička má ukazo-
vat historický život Pražského hradu. 

Hlavním důvodem rekonstrukce Zlaté uličky 
byla oprava zastaralé kanalizace, která ohrožo-
vala statiku tamních budov. Kvůli havarijnímu 
stavu kanalizace (místy až v hloubce šesti met-
rů), jež prosakovala a ohrožovala statiku objektů, 

a nutným úpravám vnitřní i vnější podoby domů, bylo zřejmé, že 
bude zapotřebí kompletně nahradit starou kanalizaci novou. Samo-
zřejmě se zde objevily podmínky historiků na použití historických 
materiálů (beton, keramika, kamenina apod.).

Také ale bylo nadmíru jas-
né, že na této stavbě nelze 
jednoduše použít techno-
logie klasické pokládky jak 
kvůli dopravnímu, prostoro-
vému a dalšímu omezení při 
pokládce, tak samozřejmě 
také díky vysokým požadav-
kům na těsnost a kvalitu 
použitých systémů. 

Jelikož WAVIN OSMA 
s.r.o. má v plastových kana-
lizačních systémech a šach-
tách bezpochyby vysoce 
kvalitní materiály a výborné 
reference, známé širokému 
okruhu projektantů, doda-
vatelů, stavebních firem 
a dalších pracovníků ve 
vodohospodářství, byli jsme 
osloveni na předběžné kon-
zultace, resp. později také na dodávky kompletního systému, kde 
bylo nezbytné garantovat vysokou kvalitu, jak ve smyslu samotné 
životnosti všech komponent i celku, tak i vysoké těsnosti. Podstatnou 
měrou přispěla k dobrým zkušenostem s našimi systémy také spo-
lupráce našich pracovníků v oblasti technické a obchodní podpory. 
Projektanti ocenili možnost konzultací s našimi specialisty, zatím-
co stavební firma pozitivně kvitovala nízkou hmotnost, rozměry, 
snadnou montáž a v neposlední řadě vysoce kvalitní provedení 
dodaných systémů.

Z kanalizačních systémů výrobců WAVIN a OSMA byly využity 
a dodány systémy šachet TEGRA 1000, TEGRA 600, dále kanalizační 
potrubní systém a tvarovky KG z PVC hladké a ULTRA RIB 2 B z PP 
žebrované. 

Stavební práce přišly podle investora SPRÁVY PRAŽSKÉHO 
HRADU cca na 34 miliónů korun. Z toho na obnovu kanalizace bylo 
vynaloženo okolo 10 miliónů korun. 

Projekt vypracoval MERCATOR s.r.o., odpovědným projektantem 
byl Ing. Václav Hrabík, zhotovitelem stavby je KONSTRUKTIVA 
KONSIT a.s., archeologický průzkum zaštítil Archeologický ústav 
AV ČR Praha v.v.š., Technický dozor investora Ing. Petr Suchomel, 
SVS Invest s.r.o.

Oprava probíhá pod přísným dohledem památkářů a archeologů. 
Kopalo se až do hloubky šesti metrů a to je předpokladem archeo-
logických nálezů.

Slavnostní otevření Zlaté uličky proběhne ve středu 1. června 
2011 ve 12 hodin.

Ing. Michal Jára  
WAVIN OSMA s.r.o.

Poznejte novinky v oboru vodovodů a kanalizací – na 
expozici společnosti WAVIN OSMA s.r.o. na veletrhu 
WATENVI – Vodovody a kanalizace, Brno 25. 5. – 27. 5. 
2011, hala P, stánek č. 125
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Denitrifikácia 
priemyselných odpadových 
vôd v kaskáde reaktorov
Alena Andrášiová, Mikuláš Buday, Peter Németh

Kľúčové slová
denitrifikácia – vysoká soľnatosť

Súhrn 
Uvádzajú sa výsledky denitrifikácie priemyselných odpadových 

vôd v kaskáde štyroch reaktorov so zdržnou dobou odpadovej vody 
v oblasti 6 hodín. Významnou vlastnosťou predmetnej odpadovej 
vody je vysoká koncentrácia anorganických solí (NaCl a NaHCO3), 
v oblasti 15 g.l-1. Bolo stanovené, že po realizácii prevádzkového 
zariadenia sa získali porovnateľné výsledky ako v kontinuálnych 
laboratórnych modeloch za použitia reálnych odpadových vôd 
Duslo a.s. Šaľa. V uvádzanom prevádzkovom zariadení sa priemerne 
odstraňuje 43 kg.d-1 NO2-N (zo 156 kg.d-1 NO2-N) a 120 kg.d-1 NO3-N 
(zo 150 kg.d-1 NO3-N). Zaradením tohto denitrifikačného stupňa na 
začiatok technologickej linky ČOV Duslo a.s. Šaľa sa významne 
zlepšili podmienky pre činnosť následných častí linky.

u

Úvod
Biologická čistiareň odpadových vôd (ČOV) v Duslo a.s. Šaľa posta-

vená začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia bola konci-
povaná ako dvojstupňová (dvojkalová) aktivácia s nízkym zaťažením 
kalu. Prvý stupeň aktivácie bol určený na odstránenie organických 
látok z odpadovej vody (OV) za aeróbnych podmienok a druhý stupeň 
aktivácie na odstránenie NH4

+ zaťaženia OV biologickou nitrifikáciou. 
V pôvodnej koncepcii sa s biologickou denitrifikáciou neuvažovalo. 
Koncom deväťdesiatych rokov v prvom stupni aktivácie bola realizo-
vaná predradená denitrifikácia [1, 2].

Pred prvým stupňom ČOV je kaskáda nádrží zapojených čiastočne 
paralelne a čiastočne v sérii nazývaných fyzikálno-chemický blok 
(FChB). Cieľom postavenia a zaradenia FChB do technológie ČOV bolo 
predčistenie OV pred ich vstupom do biologickej časti ČOV. Rozmery 
a užitočné objemy jednotlivých nádrží sú uvedené v tabuľke 1. Pred 
uzol FChB je zaradená vyrovnávacia nádrž o objeme 4 000 m3. Do tejto 
nádrže sú prečerpávané všetky OV z výroby organických chemikálií 
a.s. Duslo pri celkovom prietoku v oblasti 65 m3.h-1. Tieto OV majú 
vysokú soľnatosť (NaCl, NaHCO3), vysokú koncentráciu toxických 

zlúčenín, napr. anilín, NH4-N (pri vysokom pH = 8,8 až 9,5) a vysokú 
teplotu (cca 35 °C).

Pôvodný variant vzájomného prepojenia nádrží FChB je schema-
ticky znázornený na obrázku 1. V minulosti v paralelných nádržiach 
Z 03-05 a Z 03-06 bola zabezpečená neutralizácia OV za kontinuál-
neho merania pH. Do týchto nádrží sa pridával aj síran alebo chlorid 
železitý. Za týmito nádržami nasledovali paralelne zapojené koa-
gulačné nádrže Z 03-07 a Z 03-08 (nádrže pomalého miešania). Za 
nimi nasledovali paralelne zapojené sedimentačné nádrže Z 03-09 
a Z 03-10 na zabezpečenie usadenia vyzrážaného kalu. Zo sedimen-
tačných nádrží OV natekala do nádrže biosorpcie Z 03-11. Do  tejto 
nádrže bola OV za oxických podmienok privedená do styku s predom 
aerovaným prebytočným aktivovaným kalom (AK) z biologickej ČOV. 
Aerácia prebytočného AK sa uskutočnila v nádrži Z 03-17. V uzle 
biosorpcie toxické organické látky a hlavne suspendované častice sa 
sorbovali na zregenerovaný – vyčerpaný AK a tým sa odstránili z OV. 
Zmes OV a prebytočného AK samospádom natekala do kruhovej 
dosadzovacej nádrže s horizontálnym tokom (Z 03-13). Cez pílový 
prepad dosadzovacej nádrže OV natekala do rozdeľovacej komory 
Z 06-01 a odtiaľ do biologickej časti ČOV. Z dosadzovacej nádrže AK 
samospádom natekal do medzizásobníka Z 03-15 a odtiaľ bol čerpa-
ný do kalového hospodárstva. Kaly usadené vo vyrovnávacej nádrži 
a v sedimentačných nádržiach Z 03-09 a Z 03-10 sa tiež čerpali do 
kalového hospodárstva. Po zúžení výrobného sortimentu v a.s. Duslo 
začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa radikálne znížila pro-
dukcia odpadových vôd z výroby chemikálií a významne sa znížila 
tvorba kalu vo FChB.

Pri úvahách o možnosti účelnejšieho využitia nádrží FChB sa rela-
tívne rýchlo dospelo k názoru ich využitia ako kaskády denitrifikač-
ných reaktorov. Prvé kladné výsledky sa dosiahli pomerne skoro [3]. 
V priebehu rokov 2005 až 2007 na základe týchto kladných výsledkov 
boli podrobne rozpracované viaceré alternatívy zvažovanej technoló-
gie. Výskumné práce v predmetnej oblasti boli ukončené v septembri 
2007 s návrhom na zmenu spôsobu prevádzkovania nielen FChB, ale 
aj ostatných nádrží biologickej ČOV. 

Experimentálna časť
Zhrnutie výsledkov laboratórneho výskumu 

Z viacerých možností využitia FChB sa vybral variant vyžadujúci 
čo najmenšie zmeny v stávajúcom potrubnom prepojení, hlavne 
medzi poslednou nádržou FChB Z 03-11 a dosadzovacou nádržou 
Z 03-13. Tento variant je schematicky znázornený na obrázku 2. 
Za použitia laboratórnych kontinuálnych modelov boli skúmané 
podmienky a výsledky napojenia jednotlivých vybraných prúdov 
odpadových vôd do skúmaného technologického uzla, z pohľadu 
ich pH a neutralizačnej kapacity, teploty, chemického zloženia a kon-
centrácie anorganických solí. Na základe vykonaných pokusov bolo 
rozhodnuté, že do FChB budú prečerpávané všetky dielčie prúdy 
OV z výroby jednotlivých organických produktov a odpadové vody 
z kalového hospodárstva. Na zníženie koncentrácie anorganických solí 
na únosnú hodnotu sa bude využívať časť splaškových odpadových 
vôd. Zvyšok splaškových odpadových vôd, odpadové vody z ionexo-
vej ČOV a odpadové vody z výroby anorganických produktov budú 
čistené priamo v biologickom stupni ČOV bez ich predchádzajúcej 
úpravy vo FChB.

V skúmaných odpadových vodách koncentrácia NO2-N a NO3-N je 
vzájomne porovnateľná. V žiadnom prípade nie je možné zanedbať 

koncentráciu NO2-N vedľa koncentrácie NO3-
N. Z uvedeného dôvodu proces denitrifikácie 
bol sledovaný nielen ukazovateľom NOx-N, 
ale aj ukazovateľom „ekvivalentná koncent-
rácia kyslíka“ (ekk) podľa [5, 6].

Kalový index aktivovaného kalu (AK) v bio-
logickej ČOV a.s. Duslo je mimoriadne nízky, 
15 až 30 ml.g-1 (slovom päťnásť až tridsať 
mililitrov na gram). To umožnilo udržiavať 
v kontinuálnom modeli tvoreném kaskádou 
štyroch nádrží koncentráciu kalu v oblasti 
15 až 20 g.l-1. 

V priebehu pokusu sa odskúšal vplyv 
zvýšenej dávky OV prinášajúcej cca 90 % 
anorganických solí do ČOV na denitrifikáciu. 
Dávka predmetného prúdu OV bola postupne 
zvyšovaná až na 200 % očakávanej hodnoty. 
To viedlo k zvýšeniu soľnatosti odpadovej 
vody z oblasti 10 až 15 g.l-1 až na 30 g.l-1. 

Obr. 1. Prúdová schéma pôvodného varian-
tu prepojenia nádrží 

Obr. 2. Prúdová schéma navrhovaného varian-
tu prepojenia nádrží 

nádrž rozmery [m] objem [m3]

Z 03-05; Z 03-06 2,2 x 1,0 x 2,2 5

Z 03-07; Z 03-08 4,5 x 4,5 x 3,8 77

Z 03-09; Z 03-10 7,5 x 7,5 x 3,3 186

Z 03-11; Z 03-17 9,0 x 9,0 x 3,1 251

Z 03-13 Φ 18,0 x 3,0 750

Tab. 1. Rozmery a užitočné objemy jednotlivých nádrží FChB
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Dôsledkom zvýšenia soľnatosti došlo k významnému poklesu eli-
minácie hlavne NO2-N. Po opätovnom znížení soľnatosti do oblasti 
15 g.l-1 sa denitrifikačná schopnosť AK rýchlo obnovila. Závislosť 
úbytkov NOx-N a ekk od koncentrácie rozpustených látok je uvedená 
na obrázku 3. Zo znázornenia vyplýva, že so zvyšovaním soľnatosti 
odpadovej vody klesá denitrifikačná schopnosť aktivovaného kalu. 
V prevádzkovom meradle bude potrebné udržiavať soľnatosť na tech-
nologicky minimálnej možnej hodnote. 

Priemerné koncentrácie NO3-N, NO2-N, NOx-N a ekk dosiahnuté 
počas kontinuálneho laboratórneho pokusu sú uvedené v tabuľke 2.

Zhrnutie výsledkov z doterajšieho prevádzkovania 
Po ukončení rekonštrukcie FChB (v ďalšom „kaskáda“) v zmysle 

výsledkov výskumu sa pristúpilo k využívaniu zariadenia. Realizova-
ná technológia je unikátna v tom, že kaskáda štyroch denitrifikačných 
reaktorov nemá postaeračnú nádrž. Vďaka veľmi nízkym kalovým 
indexom aj v prevádzkovom meradle sa darilo udržiavať vysokú 
koncentráciu aktivovaného kalu bez jeho vyplavovania z dosadzo-
vacej nádrže. Kaskáda (vrátane dosadzovacej nádrže) bola naplnená 
aktivovaným kalom z prvého stupňa aktivácie. Vek kalu v tomto 
stupni je udržiavaný na hodnote 10 až 13 dní. Vek kalu v kaskáde bol 
udržiavaný na hodnote 12 až 16 dní. Vzhľadom na to, že významnú 
časť odpadových vôd čistených v kaskáde tvoria oteplené priemyselné 
odpadové vody, teplota vody v kaskáde v zimnom období je v oblasti 
17 °C a v letnom v oblasti 23 °C.

Ako referenčné obdobie bol vybratý 300dňový časový úsek od 
10. 6. 2009 do 5. 4. 2010 (vrátane). V tomto časovom úseku výroba 
a tým aj produkcia odpadových vôd v Duslo a.s. Šaľa nebola obmedzo-
vaná dôsledkami celosvetovej ekonomickej krízy. V sledovanom časo-
vom úseku odber vzoriek na vybraných odberových miestach kaskády 
bol urobený raz denne a to medzi 06:00 a 06:30. Koncentrácia akti-
vovaného kalu sa pohybovala v rozsahu 10 až 20 g.l-1, s priemernou 
hodnotou 17,1 g.l-1. Časový priebeh soľnatosti a prietoku odpadovej 
vody za sledovaných 300 dní je uvedený na obrázkoch 4 a 5.

Bez odpadovej vody z výroby gumárskych chemikálií soľnatosť 
v odpadovej vode bola v rozsahu 1 až 1,5 g.l-1. Po začatí pričerpávania 
odpadovej vody s vysokou soľnatosťou došlo ku skokovému nárastu 
tejto hodnoty na 15 až 25 g.l-1. V priebehu 50-tich dní prevádzky 
došlo k ustáleniu hodnôt v rozsahu 17 až 25 g.l-1, s priemerom 20 g.l-1. 
V čase 92. až 111. deň prevádzkovania kaskády bola prerušená výroba 
gumárskych chemikálií s cieľom vykonania pravidelnej ročnej údržby 
strojno-technologického zariadenia, čo sa prejavilo v poklese soľnatosti 
až na 1,0 g.l-1. Po ukončení údržbárskych prác soľnatosť stúpla na 8 až 
20 g.l-1, s priemerom 12,4 g.l-1. Priemerná soľnatosť v celom sledovanom 
období 300 dní bola 13,4 g.l-1.

Od začiatku prevádzkovania prietok odpadovej vody bol v rozsahu 
3 000 až 4 000 m3.d-1. Pravidelná ročná údržba zariadenia sa prejavila 
v poklese prietoku odpadovej vody až na 1 500 m3.d-1. Po obnovení výro-
by stúpol prietok odpadovej vody do rozsahu 3 000 až 4 500 m3.d-1. Po 
225 dňoch prevádzkovania bol znížený prietok zrieďovacej splaškovej 
vody, čo malo za dôsledok pokles celkového prietoku odpadovej vody 
do rozsahu 2 500 až 3 500 m3.d-1. Priemerný prietok odpadovej vody cez 
FChB v celom sledovanom období bol 3 350 m3.d-1 a priemerný prietok 
vratného kalu 3 500 m3.d-1.

Typický priebeh sledovaných ukazovateľov 
denitrifikácie v kaskáde reaktorov charakteri-
zujú údaje zo 65. dňa prevádzkovania. V tento 
deň technologické parametre kaskády boli 
nasledovné:
• prietok odpadovej vody 3 175 m3.d-1, 
• prietok vratného kalu 3 675 m3.d-1, 
• koncentrácia kalu v denitrifikačnej zmesi 

14 g.l-1,
• koncentrácia NO3-N: 19,4 mg.l-1 na vstupe 

a 0,5 mg.l-1 na výstupe,
• koncentrácia NO2-N: 39,6 mg.l-1 na vstupe 

a 0,1 mg.l-1 na výstupe.
V tento deň bola stanovená koncentrácia 

sledovaných veličín v jednotlivých nádržiach 
kaskády. Výsledky sú uvedené v tabuľke 3 
a znázornené na obrázkoch 6 a 7.

priemerná soľnatosť 14,5 g.l-1 priemerná soľnatosť 25,5 g.l-1

koncentrácia [mg.l-1]

NO3-N NO2-N NOx-N ekk NO3-N NO2-N NOx-N ekk

vstup 48,5 55,5 104,0 235 57,9 91,7 149,6 323

výstup 4,4 38,5 42,9 75 12,4 97,5 109,9 203

odstránené 44,1 17,0 61,1 160 45,5 - 5,8 39,7 120

Tab. 2. Priemerné hodnoty vybraných ukazovateľov počas laboratórneho pokusu

Obr. 3. Znázornenie závislosti úbytkov NOx-N a ekk od koncentrácie 
rozpustených látok (1 – NOx-N; 2 – ekk)

Obr. 4. Znázornenie časového priebehu soľnatosti odpadovej vody 
v kaskáde

Obr. 5. Znázornenie časového priebehu prietoku odpadovej vody 
cez kaskádu 

koncentrácia [mg.l-1] úbytok NOx-N
[mg.l-1]

úbytok ekk
[mg.l-1]NO2-N NO3-N NOx-N ekk

vstup 20,24 17,88 38,11 85,8 - -

1. komora 22,67 9,99 32,66 67,4 5,45 18,4

2. komora 20,21 4,62 24,83 47,9 7,83 19,5

3. komora 12,36 1,42 13,78 25,3 11,05 22,6

4. komora 1,22 0,38 1,6 3,2 12,18 22,1

Tab. 3. Typický priebeh sledovaných veličín denitrifikácie v kaskáde

Poznámka: hodnoty v riadku „vstup“ sú váženým stredom hodnôt vo vstupujúcej odpadovej vode a vo 
vratnom kale

Vyhodnotenie
Údaje tabuľky 3 a ich znázornenia na 

obrázkoch 6 a 7 udávajú typický priebeh 
sledovaných veličín v jednotlivých reaktoroch 
kaskády.

Zo znázornení na obrázku 8 vyplýva, že koncentrácie NO3-N a NO2-
N na vstupe do kaskády sú si vzájomne porovnateľné. Na výstupe, ako 
to dokumentuje obrázok 9, však koncentrácia NO2-N je významne 
vyššia ako koncentrácia NO3-N. Časové priebehy koncentrácie NO3-N 
na vstupe a výstupe sú relatívne vyrovnané. V časových priebehoch 
koncentrácií NO2-N však dochádza k podstatne väčším zmenám, 
hlavne na výstupe.

Znázornenie na obrázku 10 dokumentuje významnú elimináciu 
NO3-N z odpadovej vody počas jej prechodu cez kaskádu. Na druhej 
strane zo znázornenia na obrázku 11 vyplýva, že v kaskáde dochádza 
k eliminácii len malej časti NO2-N. Vyskytujú sa aj časové úseky, kedy 
výstupná koncentrácia NO2-N je vyššia ako vstupná. V týchto prípadoch 
časť NO3-N je zredukovaná len na NO2-N a nie na molekulárny dusík.
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Obr. 7. Znázornenie priebehu koncentrácie NOx-N a ekk v jedno-
tlivých nádržiach kaskády (1 – NOx-N; 2 – ekk)

Obr. 6. Znázornenie priebehu koncentrácie NO2-N a NO3-N 
v jednotlivých nádržiach kaskády (1 – NO2-N; 2 – NO3-N)

Obr. 8. Znázornenie časového priebehu koncentrácie NO3-N a NO2-N 
na vstupe do kaskády (1 – NO3-N; 2 – NO2-N)

Obr. 9. Znázornenie časového priebehu koncentrácie NO3-N a NO2-N 
na výstupe z kaskády (1 – NO3-N; 2 – NO2-N)

Obr. 10. Znázornenie časového priebehu koncentrácie NO3-N na 
vstupe a výstupe z kaskády (1 – vstup; 2 – výstup)

Obr. 11. Znázornenie časového priebehu koncentrácie NO2-N na 
vstupe a výstupe z kaskády (1 – vstup; 2 – výstup)

Obr. 12. Znázornenie časového priebehu koncentrácie NOx-N na 
vstupe a výstupe z kaskády (1 – vstup; 2 – výstup)

Obr. 13. Znázornenie časového priebehu ekk na vstupe a výstupe 
z kaskády (1 – vstup; 2 – výstup)

Obr. 14. Znázornenie časového priebehu v kaskáde odstráneného 
NOx-N 

Obr. 15. Znázornenie časového priebehu v kaskáde odstránenej 
ekk 
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Ako to vyplýva zo znázornení na obrázkoch 11, 12 a 13, časový 
priebeh koncentrácie NO2-N má určujúci vplyv na časový priebeh 
koncentrácie NOx-N a ekk a to hlavne na výstupe z kaskády.

Po ukončení 300dňového sledovania denitrifikácie v kaskáde boli 
vyhodnotené dosiahnuté výsledky. V tabuľke 4 sú uvedené koncent-
račné údaje ako aj množstevné získané vynásobením denných hodnôt 
koncentrácií s denným prietokom odpadovej vody cez kaskádu. V tejto 
tabuľke v stĺpci „spolu“ v riadku „vstup“ sú 
uvedené hodnoty získané ako súčet hodnôt na 
vstupe do I.° aktivácie a hodnôt odstráneného 
znečistenia v kaskáde.

Následne získané hodnoty boli porovnané 
s hodnotami ročných období prevádzkovania 
bez rekonštruovaného FChB v rokoch 2006, 
2007 a 2008. V týchto rokoch výroba a tým aj 
produkcia odpadových vôd v Duslo a.s. Šaľa 
ešte nebola obmedzovaná z dôvodu celosve-
tovej ekonomickej krízy. Výsledky sú uvedené 
v tabuľke 5. 

Využívaním kaskády ako denitrifikačného 
stupňa sa zvýšil denitrifikačný objem o 875 
m3, z 2 650 m3 na 3 525 m3. Z porovnania 
hodnôt odstráneného znečistenia vyplýva, 
že v čase používania kaskády sa odstránilo 
mierne menšie množstvo znečistenia ako 
bez jeho používania v rokoch 2007 a 2008. 
Pokles v prípade NO2-N bol zo 105 kg.d-1 na 
53 kg.d-1, t.j. 52 kg.d-1. V prípade NO3-N bol 
minimálny nárast z 368 kg.d-1 na 373 kg.d-1 
t.j. 5 kg.d-1. Pokles odstráneného NOx-N činil 
47 kg.d-1, t.j. 9,9 % a pokles odstránenej ekk 
53 kg.d-1, t.j. 4,3 %. 

Pri hľadaní príčin poklesu boli preverené 
hodnoty prietoku odpadovej vody cez I.° 
aktivácie a koncentrácie aktivovaného kalu 
v ňom. Priemerné hodnoty týchto veličín sú 
tiež uvedené v tabuľke 5. Znázornenia časové-
ho priebehu koncentrácie aktivovaného kalu 
v I.° aktivácie je uvedené na obrázku 16.

Priemerný prietok odpadovej vody v rokoch 
2007 a 2008 bol 8 183 m3.d-1 a 7 366 m3.d-1. 
Počas využívania kaskády bol 7 040 m3.d-1. 
V rokoch 2007 a 2008 priemerný prietok 
odpadovej vody bol o 16,2 % a 4,6 % vyšší 
ako počas využívania kaskády.

Väčší rozdiel bol v priemernej koncentrácii 
aktivovaného kalu v I.° aktivácie. Počas skúma-
ného obdobia táto hodnota bola v rozsahu 0,86 
až 8,6 kg.m-3, s priemerom 4,39 kg.m-3. Pokles 
koncentrácie aktivovaného kalu pod 2,5 kg.m-3 
je zapríčinený „protimrazovým opatrením“ 
v zimnom období. Aby sa vyhlo zamrznutiu 
potrubia používaného na prečerpanie (preby-
točného) kalu z I.° aktivácie do kaskády, cez 
toto potrubie bol kontinuálne čerpaný kal, čo 
viedlo k poklesu jeho koncentrácie v I.° akti-
vácie na neúnosne nízku hodnotu. V rokoch 
2007 a 2008 priemerné hodnoty koncentrácie 
aktivovaného kalu boli 6,63 kg.m-3 a 7,99 kg.m-3, 
t.j. o 51 % a 82 % vyššie. Významne vyššia 
koncentrácia aktivovaného kalu v I.° aktivácie 

ukazovateľ kaskáda I.° aktivácie spolu

[g.m-3] [kg.d-1] [kg.d-1] [kg.d-1]

NO2-N
vstup 45,5 156 117 160

výstup 33,0 113 107 107

odstránený 12,5 43 10 53

NO3-N
vstup 44,6 149 338 458

výstup 8,1 28 85 85

odstránený 36,5 120 253 373

NOx-N
vstup 90,1 305 455 618

výstup 41,1 141 192 192

odstránený 49,0 164 263 426

ekk
vstup 205,5 692 1 196 1 614

výstup 79,9 274 432 432

odstránená 125,6 418 764 1 182

CHSK
vstup 2 517 8 230 7 000 10 030

výstup 1 578 5 200 2 040 2 010

odstránená 939 3 030 4 960 8 020

prietok [m3.d-1] 3 345 3 345 7 040 7 040

koncentrácia kalu [kg.m-3] 16,26 16,26 4,89 -

∆CHSK/∆NOx-N [kg.kg-1] 19,2 18,5 18,9 -

∆CHSK/∆ekk [kg.kg-1] 7,48 7,25 6,69 -

ukazovateľ obdobie

rok 2006 rok 2007 rok 2008 skúmané

NO2-N [kg.d-1]
vstup 176 184 204 160

výstup 56 72 105 107

odstránený 120 111 99 53

NO3-N [kg.d-1]
vstup 296 405 424 458

výstup 45 42 50 85

odstránený 251 363 374 373

NOx-N [kg.d-1]
vstup 472 588 627 618

výstup 101 114 155 192

odstránený 371 474 472 426

ekk [kg.d-1]
vstup 1 147 1 473 1 604 1 614

výstup 223 244 363 432

odstránená 924 1 229 1 241 1 182

CHSK [kg.d-1]
vstup 11 089 10 189 10 311 10 030

výstup 2 515 2 853 2 611 2 010

odstránená 8 574 7 336 7 701 8 020

prietok [m3.d-1] 7 216 8 183 7 366 7 040

koncentrácia kalu [kg.m-3] 5,03 6,63 7,99 4,39

∆CHSK/∆NOx-N [kg.kg-1] 23,1 15,5 16,3 18,8

∆CHSK/∆ekk [kg.kg-1] 9,28 5,97 6,21 6,79

Tab. 4. Výsledky denitrifikácie pri používaní rekonštruovanej kaskády

Tab. 5. Výsledky porovnania denitrifikácie bez využívania rekonštruovaného FChB a po jeho 
rekonštrukcii

Obr. 16. Znázornenie časového priebehu koncentrácie aktivovaného 
kalu v I.° aktivácie

Obr. 17. Znázornenie časového priebehu úbytku NH4-N prechodom 
odpadovej vody cez II.° aktivácie 

v rokoch 2007 a 2008 ako v období využívania kaskády dáva jednoznač-
né vysvetlenie na mierny pokles v odstránení NOx-N a ekk.

Významný kladný vplyv denitrifikácie v kaskáde sa prejavuje v nitri-
fikačnom procese v II.° aktivácie. Na obrázku 17 je znázornený časový 
priebeh úbytku NH4-N prechodom odpadovej vody cez II.° aktivácie 
v časovom období od 1. 1. 2006 do 5. 4. 2010 (1 556 dní).

vh 5/2011186



Diskusia
300dňové sledované obdobie (od 10. 6. 2009 do 5. 4. 2010) je aj na 

začiatku aj na konci vymedzené obdobím zníženej výroby gumárskych 
chemikálií a tým aj zníženým zaťažením odpadových vôd znečisťuj-
úcimi zložkami. 

Odpadové vody z výroby týchto produktov sú jediným význam-
ným zdrojom anorganických solí a NO2

- iónov a sú určujúcim zdro-
jom organických látok nachádzajúcich sa v odpadových vodách. 
Väčšina týchto organických látok (ako metanol, acetón, i-propanol, 
cyklohexanol, metyl-i-butyl ketón, toluén, anilín) je biologicky dobre 
rozložiteľná a tak vhodná ako denitrifikačný substrát. Menšia časť 
je biologicky len pomaly rozložiteľná (difenylamín a jeho deriváty, 
polyvinylacetátové disperzie) a nevhodná ako denitrifikačný sub-
strát. Vzhľadom na ich nízku rozpustnosť vo vode, sú v odpadovej 
vode prítomné vo forme suspendovaných častíc. Tieto zlúčeniny sú 
z odpadovej vody odstraňované sorpčnými vlastnosťami aktivovaného 
kalu. Prítomnosť nerozložiteľných a súčasne sorpčnými vlastnosťami 
aktivovaného kalu odstraňovaných organických látok v odpadovej 
vode má za následok neobvykle vysoké špecifické spotreby CHSK 
uvedené v tabuľkách 4 a 5.

Údaje uvedené v tabuľke 3 a znázornené na obrázkoch 6 a 7 
dokumentujú typický priebeh denitrifikácie v skúmanej kaskáde 
reaktorov. Podobný priebeh bol pozorovaný už pri skúmaní tohto 
procesu v laboratórnych modelových kaskádach o objeme 1 až 3 
litre jednotlivých reaktorov kaskády. V prvom reaktore popri poklese 
koncentrácií NO3-N a NOx-N a poklese ekk pravidelne dochádzalo 
k zvýšeniu koncentrácie NO2-N. Z rozmerov jednotlivých reaktorov 
(tabuľka 1) vyplýva, že 1. a 2. ako aj 3. a 4. reaktor majú rovnaký 
objem. Z údajov tabuľky 3 vyplýva, že v druhom reaktore uvedených 
dvojíc úbytok NOx-N je väčší ako v prvom reaktore. Na druhej strane 
úbytok ekk v jednotlivých reaktoroch dvojíc je približne rovnaký. 
Z toho vyplýva, že v podmienkach zrovnateľnej koncentrácie NO2-N 
a NO3-N vo vstupujúcej vode je denitrifikáciu správnejšie sledovať 
v jednotkách ekk ako NOx-N. Získané výsledky naznačujú, že deni-
trifikácia v celej kaskáde prebiehala v dostatku ľahko rozložiteľného 
organického substrátu.

Na znázorneniach na obrázkoch 14 a 15 sú uvedené časové priebe-
hy odstránenia NOx-N a ekk. Na týchto obrázkoch sa vyskytujú aj 
záporné hodnoty. Záporné hodnoty odstránenej koncentrácie NOx-N 
a ekk v žiadnom prípade nie sú dôsledkom biologickej nitrifikácie 
prebiehajúcej v kaskáde. Príčinou týchto záporných hodnôt okrem 
experimentálnych chýb je aj zvolená metodika sledovania a hodno-
tenia kaskády. Odber vzoriek na vybraných odberových miestach 
kaskády bol urobený raz denne a to medzi 06:00 a 06:30. Zdržná doba 
denitrifikačnej zmesi v nádržiach tohto uzla bola cca 3 hodiny. Počas 
tejto doby zrejme dochádzalo k zmene koncentrácie NO3-N a NO2-N na 
vstupe do kaskády. Ak došlo k nárastu koncentrácie NO3-N a NO2-N, 
potom vypočítaná hodnota eliminovaného NOx-N a ekk bola vyššia 
ako skutočnosť. Na druhej strane ak došlo k poklesu koncentrácie 
NO3-N a NO2-N, potom vypočítaná hodnota eliminovaného NOx-N 
a ekk bola nižšia ako skutočnosť. Pokiaľ úbytky NOx-N a ekk boli 
dostatočne veľké (ďaleko od nuly), tieto výkyvy neboli identifikované. 
Predpokladá sa, že sa vzájomne vyrovnali. V tých prípadoch, keď 
eliminovaná koncentrácia NOx-N a ekk bola nízka, v prípade poklesu 
koncentrácie NO3-N a NO2-N na vstupe, zvolená metodika mohla 
poskytnúť zápornú hodnotu odstránenia NOx-N a ekk. 

Kolísanie koncentrácie NO3-N a NO2-N ako aj súčtových ukazova-
teľov NOx-N a ekk na vstupe do kaskády je jednoznačne dané kolí-
saním prieniku týchto zložiek do odpadovej vody v technológiách 
výroby produktov. Kolísanie ich koncentrácií na výstupe však už je 
ovplyvnené aj procesom denitrifikácie v kaskáde. V tomto konkrétnom 
prípade zo všeobecne známych vplyvov na denitrifikáciu je potrebné 
uviesť dostatočnú koncentráciu biologicky ľahko rozložiteľných látok 
vo vstupujúcej odpadovej vode a dostatočnú objemovú denitrifikačnú 
aktivitu aktivovaného kalu. Je možné uviesť, že prvá podmienka bola 
vo všeobecnosti splnená. Organické látky v odpadovej vode vystu-
pujúcej z dosadzováku kaskády aj v ďalšom denitrifikačnom stupni 
sú využívané ako denitrifikačný substrát.

Výnimku tvorí druhá časť času odstávky na ročnú údržbu strojno-
technologického zariadenia (v tomto prípade od 103. do 108. dňa). 
Častejšie problémy sa vyskytovali s nedostatočnou objemovou deni-
trifikačnou aktivitou aktivovaného kalu. V dielčej časti splaškových 
vôd zahrňujúcich aj odpadové vody z kalového hospodárstva, kon-
centrácia nerozpustených látok v niektorých prípadoch dosahovala 
hodnoty až 5 kg.m-3. Pri prietoku tohto prúdu odpadovej vody v oblasti 

50 až 60 m3.h-1 rýchlo dochádzalo k nariedeniu aktivovaného kalu 
balastným kalom a k strate jeho denitrifikačnej aktivity. Tým sa dajú 
vysvetliť vysoké koncentrácie NO2-N, NOx-N a ekk v 50. a 80. deň. 
V týchto prípadoch bol aktivovaný kal z kaskády prečerpaný do kalo-
vého hospodárstva a nahradený aktivovaným kalom o vyhovujúcej 
denitrifikačnej aktivite z I.° aktivácie.

Tento príspevok hodnotí prvých 300 dní prevádzkovania kaskády. 
Z dôvodu predom uvedených problémov v sledovanom období sa 
v kaskáde dosiahli mierne nižšie hodnoty odstránenia oxidovaných 
foriem dusíka než v laboratórnom výskume. Avšak je potrebné uviesť, 
že boli časové úseky, v ktorých prevádzkové výsledky boli úplne zrov-
nateľné alebo ešte aj lepšie ako laboratórne. Očakáva sa, že využitím 
získaných poznatkov sa v nasledujúcom období získajú lepšie výsled-
ky, zrovnateľné s výsledkami laboratórneho výskumu.

V časovom priebehu hodnôt úbytku NH4-N a prírastku NO2-N 
prechodom odpadovej vody cez II.° aktivácie časovom období 1 556 
dní je dobrá zhoda. To je dôkazom toho, že k poklesu koncentrácie 
NH4-N nedošlo z dôvodu strát vyprchaním a k nárastu koncentrácie 
NO2-N z dôvodu redukcie NO3-N na NO2-N. Maximálne hodnoty 
zmien koncentrácií týchto foriem dusíka v rokoch 2006 až 2008 boli 
60 g.m-3. Po uvedení kaskády reaktorov do chodu v 1 194. deň (8. 4. 
2009) maximálne hodnoty boli v oblasti 120 g.m-3. Po tomto termíne 
je badateľné aj významné skrátenie obdobia potrebného na obnovenie 
procesu nitrifikácie (nitritácie) po toxickom zásahu.

Úpravou FChB na kaskádu denitrifikačných reaktorov sa dosiahlo:
• zväčšenie denitrifikačnej časti ČOV o 875 m3, čo predstavuje 

16,5 %,
• doterajšia dvojkalová technológia bola zmodifikovaná na trojka-

lovú,
• čiastočným biologickým rozkladom toxických látok prítomných vo 

vstupujúcej odpadovej vode sa zlepšujú podmienky činnosti práce 
ďalších stupňov biologickej časti ČOV, hlavne pre nitrifikáciu,

• zachytávaním inertných, toxických a nerozpustených látok v akti-
vovanom kale kaskády sa vo významnej miere eliminuje ich prienik 
do ďalších stupňov biologickej časti ČOV,

• eliminuje sa významná časť NOx-N zo vstupujúcej odpadovej 
vody.
Konkrétnym prejavom súhrnu uvedených faktorov je:

• významné skrátenie času obnovenia biologickej nitrifikácie v II.° 
aktivácie po jej predchádzajúcej eliminácii v dôsledku prieniku 
toxických látok (hlavne anilínu);

• zachovanie nitrifikačnej aktivity aktivovaného kalu v II.° biologickej 
časti ČOV aj počas odstávkových prác v roku 2009. Pri odstávke 
v minulých rokoch vždy došlo k eliminácii nitrifikácie;

• obnovenie biologickej nitrifikácie v I.° aktivácie. Nitrifikácia v tejto 
časti ČOV nebola pozorovaná viac ako 10 rokov.
Uvádzané výsledky sú zachytené len z pomerne krátkeho (300dňo-

vého) obdobia sledovania procesu biologickej denitrifikácie v modi-
fikovanej kaskáde štyroch reaktorov. Širší rozsah experimentálneho 
materiálu (dlhšie obdobie sledovania procesu) zrejme prinesie kom-
plexnejšie výsledky, hlavne z pohľadu možnej kumulácie toxických 
látok v tomto aktivovanom kale – v prvom z trojice aktivovaných 
kalov v biologickej časti ČOV a.s. Duslo. Realizovaná technológia 
sa bude experimentálne naďalej sledovať s cieľom získania širších 
a komplexnejších poznatkov o jej možnostiach.

Záver
Na základe výsledkov laboratórneho modelového výskumu bola 

realizovaná biologická denitrifikácia priemyselných odpadových vôd 
obsahujúcich vysokú koncentráciu anorganických solí (NaCl a NaH-
CO3). Mimoriadne nízky kalový index (15 až 20 ml.g-1) umožňuje prá-
cu pri enormne vysokej koncentrácii aktivovaného kalu a to v oblasti 
15 až 20 g.l-1. Kaskáda štyroch denitrifikačných nádrží spoľahlivo 
pracuje bez postaeračnej nádrže.

Poznatky získané v laboratórnom meradle boli overené v prevádzko-
vom meradle s kladnými výsledkami. Bolo preukázané, že soľnatosť 
v rozsahu 10 až 20 g.l-1 nemá významný záporný vplyv na denitrifi-
kačnú aktivitu aktivovaného kalu.

Poďakovanie: Autori tohto príspevku ďakujú vedeniu Duslo a.s. 
Šaľa za financovanie výskumu v predmetnej oblasti a za udelenie 
súhlasu na zverejnenie dosiahnutých výsledkov. Táto práca bola 
podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy  č. APVV-0144-07“. 
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Denitrification of industrial wastewater in cascade of reac-
tors (Andrášiová, A.; Buday, M.; Németh, P.)
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The results of denitrification industrial wastewater in cascade 
of 4 reactors with retention time of approximately six hours are 
presented in the following text. A remarkable property of alleged 
wastewater, is its high concentration of inorganic salts (NaCl and 
NaHCO3) about 15 g.l-1. It was measure that after realization of 
process apparatus, obtained results were comparable to those at 
continual laboratory models using real wastewater of Duslo Ltd., 
Šaľa. There is being averagely 43 kg.d-1 NO2-N (from 156 kg.d-1 
NO2-N) a 120 kg.d-1 NO3-N (from 150 kg.d-1 NO3-N) eliminated in 
mentioned process apparatus. By arranging this kind of denitrifa-
cation step at the forepart of technological line better conditions 
for other parts of technological line were developed, maily for 
nitrification.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

Aerační a destratifikační 
technologie pro vodní 
nádrže
Blahoslav Maršálek, František Pochylý, Eliška Maršálková, 
Miroslav Plotěný

Klíčová slova
management nádrží – cyanobakterie – aerace – destratifikace

Souhrn
Problém znečištění povrchových vod živinami spojený s rozvojem 

sinic vodního květu je celosvětový. Kromě základní potřeby snižovat 
zatížení vod živinami, v našich podmínkách hlavně fosforem, jsou 
celosvětově vyvíjeny a zkoušeny další doplňkové metody omezení 
rozvoje sinic. Jednou z možných technologií, která vede ke zlepšení 
kvality vody, je technologie aerace a destratifikace. Tento příspěvek 
podává přehled těchto technologií a přináší základní orientaci 
v problematice aerace a destratifikace.

u

Úvod
Nadměrný přísun živin, naplavenin a organické hmoty do vodních 

nádrží vede ke zhoršení kvality vody a přispívá k rozvoji vodního kvě-
tu sinic, omezuje rekreaci, vodárenské a rybochovné užívání nádrží 
nejen z hlediska estetického a produkčního, ale i z hlediska zdravot-
ních rizik. Vysokou produkcí biomasy sinic se zvyšuje hypolimnická 
spotřeba kyslíku, snižuje se průhlednost a snižuje se biodiverzita vod-
ních ekosystémů. Zhoršování kvality vody omezuje možnost využití 
vody, pro které měla sloužit, vzhledem k nepříjemnému zápachu, 
omezení rozpuštěného kyslíku pro ryby, akumulaci rozpuštěných 
kontaminant, zabarvení a toxinům sinic.

Destratifikace se nazývá proces zrušení, zamezení nebo prevence nas-
tupující stratifikace. Destratifikace bývá často využívána jako nástroj pro 
kontrolu a řízení procesů, souvisejících se sezónní termální stratifikací, 
ale běžné použití je i pro redukci rozpuštěných látek pomocí chemické 
oxidace a pro omezení populace cyanobakterií [1, 2].

Aerace jezer byla poprvé popsána již před sto lety. V České 
republice byl jedním z prvních průkopníků využití destratifikace 
a prohlubování epilimnia k omezení rozvoje fytoplanktonu již 
zesnulý dr. Milan Straškraba, který se zabýval i výpočty konkrétních 
situací. Systémy aerace jsou stále více zdokonalovány a ukazuje 

se, že je nutno dobře zvažovat, kdy, kde a jakou technologii aerace 
a destratifikace je vhodné, či nevhodné použít. Tento článek přináší 
základní přehled a rozdělení systémů určených k aeraci a destrat-
ifikaci nádrží.

Principy prokysličení vodního sloupce, hypolimnia nebo 
rozhraní voda-sediment 

V přírodě se kyslík do vody dostává především na rozhraní voda/ 
/vzduch (stimulované větrem, deštěm), nebo například fotosynte-
tickou asimilací vodních autotrofních organismů. Již staří Číňané 
se snažili podporovat vnos kyslíku do vodních nádrží pro řízení 
kyslíkového a živinového režimu apod. V současnosti rozlišujeme 
technologie, které jsou cíleny na vnos kyslíku do vodního sloupce, 
nebo na vnos kyslíku na rozhraní voda/sediment. Kromě chemické 
oxidace sedimentů pomocí dusičnanů (např. patentované technolo-
gie RIPLOX), nebo „kyslík uvolňujících přípravků“ [1] lze podstatně 
levněji a dlouhodoběji zajistit oxidaci sedimentů či vodního sloupce 
přívodem molekulárního kyslíku ke dnu, a to buď provzdušněním 
(aerací), nebo vtlačováním kyslíku (oxygenací), nebo promícháním 
prokysličeného epilimnia [2]. 

Během období stratifikace, kdy spotřeba kyslíku ve vrstvě nad sedi-
mentem vede k vyčerpání jeho zásob a vnosů, se u stratifikovaných 
nádrží doporučuje provádět selektivní provzdušňování hypolimnia. 
Technicky to lze provést tak, aby se neporušila teplotní stratifikace 
(především u hlubokých stratifikovaných nádrží) a jsou tak zachová-
ny přirozené podmínky ekosystému. Výhodou této procedury je, že 
koncentrace živin, které byly v hypolimniu vyšší, nejsou přenášeny 
do epilimnia a nezvýší růst nežádoucího fytoplanktonu. 

Zlepšené kyslíkové podmínky v hypolimniu umožní rozšíření na 
kyslík citlivých ryb, zlepší kvalitu vody snížením obsahu dvojmoc-
ného železa, manganu, odstraní problémy s chutí a zápachem při 
dodávce pitné vody a zlepší kvalitu vody v toku pod nádrží. 

Vhodné je také použití provzdušňovačů hypolimnia ve vodáren-
ských nádržích, kde ale provzdušňováním se zvyšují náklady na úpra-
vu pitné vody, protože při vzniku anoxických podmínek v hypolimniu 
je nezbytné eliminovat produkty anaerobního rozkladu doplňkovým 
filtračním stupněm. 

Rozdělení aeračních a destratifikačních technologií 
Z hlediska ekotechnického a limnologického rozlišujeme několik 

typů aeračních a destratifikačních systémů: 
Dle cíle:
•	 aerátor/oxygenátor hypolimnia, epilimnia, nebo např. rozhraní 

voda-sediment (cílem je vnést kyslík do určité vrstvy v nádrži), 
•	 destratifikační a promíchávací systém (promíchání hypolimnia 

a epilimnia, zrušení stratifikace (kyslíkovou, teplotní, živinovou).
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ných konstrukcí, například v nádrži Nová Říše byl instalován aerátor 
hypolimnia, který byl tvořen soulodím dvou válců o průměru 1,5 m 
a hloubce 18 m. Voda čerpaná ode dna byla u hladiny okysličena 
jemnobublinnou aerací a vracena zpět ke dnu. Aeraci zajistily dva 
kompresory, 7,5 kW, které dopravily do vody 150–200 m3 vzduchu za 
hodinu. Toto zařízení je nutno na zimu z vody odstranit. Hmotnost 
takového aerátoru je 24,5 t + 4 t kompresorovna.

Destratifikace nádrží
Vlivem umělého promíchávání vodního sloupce dochází ke zrušení 

stratifikace nádrže, které je výhodou právě ve vztahu k sinicím, které 
regulují své pozice ve vodním sloupci pomocí plynových měchýřků. 
Destratifikací je tato výhoda zrušena a tak může dojít k podpoře růstu 
konkurenčních organismů, především netoxických zelených řas [8 až 
10], nebo k podpoře rozvoje rozsivek, díky vyšší dostupnosti křemíku 
[10]. Celý systém musí ctít několik technických a limnologických prin-
cipů a je vždy vhodné komunikovat s odborníky, kteří mají s těmito 
technologiemi reálné praktické zkušenosti. 

Destratifikace se nejčastěji provádí vstřikováním stlačeného vzdu-
chu do vody na dně jezera [11, 12], nebo čerpáním vodních mas 
[13, 14]. Nejčastěji se používá stlačený vzduch, který se uvolňuje 
skrze otvory v perforované trubici umístěné na dně nebo těsně nad 
povrchem dna. Unikající vzduchové bubliny vyvolávají vertikální 
proudění vody směrem ke hladině. Celý systém je modelovatelný 
a počítačové modely přispívají k plánování a pochopení procesů 
v nádrži během destratifikací [15, 16], i když existují rozsáhlé diskuse 
o interpretaci modelů a obecně modelovatelnosti procesů destratifi-
kací v reálných nádržích.

Nevýhodou destratifikačních technologií je vynášení na živiny 
bohatší vody z hypolimnia do celého vodního sloupce na počátku 
destratifikace, takže naopak u vodního květu limitovaného živinami 
může vlivem hlubšího míchání a tím způsobené větší dostupnosti 

Typ zařízení Specifikace
Prokysličovací 
kapacita (% )*

Voda čerpaná 
a stříkaná na 
hladinu 

dle toho, zda voda dopadá jen na 
hladinu, nebo je vstřikována do 
vody

15–20

Stlačený vz-
duch vháněný 
potrubím 
bez difuzoru 

bubliny nad 1 cm, dle hloubky 
vyústění potrubí

20–35

Stlačený vzduch 
s difuzorem 

bubliny do 3 mm, dle hloubky 
instalace a hustoty otvorů

30–70

Jemnobublinná 
aerace

velikost bublin 0,5–0,1 mm 80–85

Mikrobublinná 
aerace

velikost bublin 100–500 µm 85–90

DAF, OF tech-
nologie

velikost bublin 5–100 µm 85–95

Tab. 1. Prokysličovací kapacita různých aeračních zařízení – 
kompilace dle [6, 7]

*Prokysličovací kapacita počítaná v % ze SOTR („standard oxygen transfer rate“) 
ve standardních podmínkách 

Dle konstrukčního uspořádání: 
•	 lineární – plošné systémy, tvořené perforovaným potrubním sys-

témem, pokládaným na dno nádrží v hustotě dle potřeby aerační 
kapacity,

•	  bodové – od malých lokálních, využívaných v rybníkářství, až po 
kompresorem hnané aerační soustrojí, s kapacitou 50 a více m3.h-1.

Dle energetického zdroje pro aeraci:
•	 kompresory poháněné z elektrické sítě nebo z dieselgenerátorů (jde 

o klasické uspořádání, kde kompresorovna je v ocelovém kontejne-
ru, je chlazena a mechanicky/bezpečnostně zabezpečena),

•	 kompresory a čerpadla plovoucí na hladině poháněná větrem (velmi 
oblíbený systém pro mělké nádrže a rybníky),

•	 kompresory se solárními panely. 
Dle velikosti vyvíjených bublin:
•	 hrubobublinná velikost bublin nad 1mm,
•	 jemnobublinná velikost bublin 100–1000 μm,
•	 mikrobublinná velikost bublin 20–100 μm,
•	 DAF, OF technologie – velikost bublin 5–20 μm.
Dle způsobu konstrukce sacích horizontů:
•	 s destratifikací,
•	 bez destratifikace.
Dle délky aerace:
•	 trvalý provoz, 
•	 periodicky zapnutá aerace (dle denní, roční doby, dle aktuálního 

stavu kyslíkového režimu, potřeby např. pulzní destratifikace 
atd.).
Zařízení srovnávaná v tab. 1 se liší také energetickou náročností. 

Obecně lze říci, že čím menší bubliny a větší hloubka vody, kde je 
zařízení instalováno, tím vyšší energetická náročnost zařízení. 

Aerátory hypolimnia
Provzdušňovací jednotka pro hypolimnion může být tvořena např. 

dvěma soustřednými válci (v konfiguraci vedle sebe nebo v sobě), 
které procházejí celým vodním sloupcem. Vzduch je vháněn v případě 
systému „válce v sobě“ pod vnitřním válcem a pomocí rozptylovače 
tříštěn na bublinky. Voda nasávaná z nejhlubších částí hypolimnia (tj. 
spodní trvale studené vrstvy vody) proudí pod tlakem vzduchových 
bublin směrem k hladině, přelévá se přes okraj vnitřního válce, proté-
ká pláštěm jednotky, přes výpustě v dolní části vnějšího válce vytéká 
a rozptyluje se nade dnem (obr. 1 a 2). Na kyslík chudá voda z nej-
hlubších částí hypolimnia je tedy nasávána směrem k provzdušňovací 
jednotce a obohacena o kyslík a následně se vrací do hypolimnia, 
aniž by byla výrazně zvýšena její teplota. Tímto způsobem se udržuje 
vysoká koncentrace kyslíku v obdobích stagnace a uvolňování živin 
je tak omezeno na minimum. Varianta B na obr. 1 ukazuje možnost, 
kdy okysličená voda není tlačena až k hladině, bubliny vzduchu jsou 
odváděny k hladině a chladná okysličená voda klesá zpět ke dnu. To 
je výhoda technická, protože běžný aerátor hypolimnia má průměr 
1,5–10 m a výšku dle hloubky nádrže – běžně 8–30 m. Udržet takové 
zařízení na hladině v pevné poloze je náročné, především při vysokých 
průtocích a vlnobití u hladiny. Na obr. 1 je schéma aerátorů, které 
umožňují selektivně okysličovat určitou vrstvu. Jsou využívány často 
při vodárenských odběrech. Bodové aerátory hypolimnia jsou růz-

Obr. 1. Možnosti aerace hypolimnia. Orig.

Obr. 2. Schéma zařízení pro destratifikaci (A – pneumatickou, 
pomocí vzduchových bublin, B – mechanickou, čerpáním vody ode 
dna, nebo od hladiny). Orig.
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The problem of nutrient pollution of surface water associated 
with the development of cyanobacteria bloom is global. In addition 
to the need to reduce water pollution by nutrients, especially in our 
conditions by phosphorous, the world has developed and tested 
other complementary methods of reducing the development of cya-
nobacteria. Aeration and destratification are the possible technolo-
gies, which improve water quality. This paper gives an overview of 
these technologies and provides basic knowledge of aeration and 
destratification.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

živin biomasa vzrůst. Proto je nutno dobře propočítat objemy hypo-
limnia. Umělé míchání je nejúspěšnější při redukci fytoplanktonu 
limitovaného světlem. Zahraniční data prokazují, že umělé míchání 
bude úspěšnější v kontrole růstu sinic s plynovými měchýřky, např. 
rodu Microcystis [15, 16], což neplatí o nádržích se sinicemi rodu 
např. Planktothrix. 

Kromě celkové destratifikace, lze pro prevenci růstu fytoplanktonu 
použit také metodu epilimnetického míchání. Povrchové vrstvy vody 
se mísí do hloubky, která odpovídá hloubce epilimnia, ale přesahuje 
hloubku eufotické zony. Jde o to, promíchávat vodní sloupec do tako-
vé hloubky, kdy světlo proniká do menší části míchané vrstvy, takže 
fytoplankton je více limitován světlem. Hloubka mísení musí být větší 
než hloubka, v níž je fotosyntéza zredukována na nulu. K míchání 
může v tomto případě docházet pomocí vypouštění vzduchových 
bublin, nebo použitím čerpadel. Na rozdíl od celkové destratifikace, 
zde nemusí docházet k promíchání na živiny bohatších spodních 
vrstev do celého vodního sloupce.

V posledních letech je zkoumán vliv tzv. přerušované destratifikace, 
kde je cílem podpora biodiverzity fytoplanktonu a úspora energie [17]. 

Závěr
Technologie aerací a destratifikací získávají ve světě na oblibě 

proto, že jde o nechemické metody, které mohou zlepšit kvalitu vody 
a omezit rozvoj vodních květů sinic. Tento článek přináší základní 
přehled a principy těchto metod, jejichž různorodost se díky reálnému 
používání a pokroku techniky rychle zvětšuje. Bude zajímavé sledovat 
další vývoj v této oblasti, především energetickou náročnost různých 
uspořádání těchto zařízení a především jejich výhody a limitace 
v různých typech nádrží.

Poděkování: Tento příspěvek vznikl za podpory projektu výzkumného 
centra „Bioindikace a revitalizace“ č. 1M0571 programu „Výzkumná 
centra PP2-DP01 (1M)“ a Ministerstva zemědělství, Národní agentury 
pro zemědělský výzkum (NAZVA) – projekt č. QH81012 
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ČOVSPOL ponúka spojenie 
dlhoročných skúseností, vysokej kvality 
a inovatívnych technológií

Spoločnosť ČOVSPOL a.s. pôsobí na slovenskom vodohospo-
dárskom trhu viac ako dvadsať rokov. O jej súčasnom zameraní aj 
o budúcnosti hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Radoslav Svrček.

ČOVSPOL sa prezentuje ako skúsený a spoľahlivý partner v oblasti 
realizácie čistiarní odpadových vôd. Čo dokážete svojim zákazníkom 
ponúknuť? 

Počas nášho pôsobenia na trhu sme úspešne zrealizovali desiatky 
projektov komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd 
na Slovensku, v Českej republike i v ďalších krajinách. Mnohé zre-
alizované projekty v sebe zahŕňajú špeciálne a dômyselné riešenia 
podľa špecifických potrieb našich zákazníkov. Firma ČOVSPOL 
vyvinula viacero patentovaných technologických zariadení. Zrea-
lizované projekty nových aj rekonštruovaných ČOV sa vyznačujú 
vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a účinnosťou. Klientom ponúkame 
najefektívnejšie technológie čistenia odpadových vôd, návrhy spra-
covania a umiestnenia čistiarenských kalov, zabezpečujeme prípravu 
projektovej dokumentácie stokových sietí a ČOV. 

Firma Čovspol sa začlenila do silnej skupiny Veolia. Aké výhody 
z toho vyplývajú pre vašich zákazníkov? 

Firma ČOVSPOL patrí od roku 2007 do medzinárodnej skupiny 
Veolia, divízie Water Solutions & Technologies. Pre našich zákazníkov 
to znamená finančnú istotu, najmodernejšie riešenia a technológie.

Inovatívne technológie, ktoré naša firma ponúka, sú kompaktnejšie, 
ekonomicky výhodnejšie a účinnejšie. Jednou z nich je zariadenie na 
čistenie a úpravu vôd ACTIFLO, ktoré sa vyznačuje vysokou kvalitou 

vyčistenej vody a malými nárokmi na zastavaný priestor. Okrem 
úspory investičných nákladov na jeho inštaláciu sa vyznačuje rýchlym 
nábehom celého procesu (od 5 do15 minút) a stabilnými výsledkami 
pri kolísavej kvalite a množstve surovej vody. Kvalitu tejto technoló-
gie potvrdzuje aj hlavné ocenenie, ktoré sme získali minulý rok na 
medzinárodnej výstave AQUA v Trenčíne. 

Venuje sa vaša spoločnosť oblasti energetického využitia čisti-
arenských kalov?

Bioplyn produkovaný anaeróbnym rozkladom kalu predstavuje 
významný energetický zdroj. Bioplyn sa navyše radí k obnoviteľným 
zdrojom energie a energia získaná takýmto spôsobom má pozitívny 
prínos pre životné prostredie. Pri efektívnom riadení kalového hos-
podárstva môže energia z bioplynu pokryť celkovú spotrebu tepla 
a elektrickej energie ČOV. V oblasti tvorby a energetického zhodno-
covania bioplynu má Slovensko v porovnaní s inými európskymi 
krajinami veľké rezervy. 

S partnermi z materského koncernu Veolia spolupracujeme na 
viacerých environmentálno-energetických projektoch, zaoberajúcich 
sa spracovaním kalov a riadením kalového hospodárstva (tzv. sludge 
treatment). 

Odkiaľ čerpáte najnovšie poznatky z oblasti čistenia odpadových 
vôd?

Dlhodobo spolupracujeme s vysokými školami, hlavne s Fakultou 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ale aj s iný-
mi vedeckými a odbornými inštitúciami. Ako člen medzinárodnej 
skupiny Veolia máme prístup k najmodernejším technológiám ktoré 
sa, ako dúfame, čoskoro podarí našej firme zrealizovať aj na Sloven-
skom a Českom trhu.

Najväčšou hodnotou vašej firmy sú podľa vás jej pracovníci. Ako 
ich motivujete?

Motivácia, vzdelávanie a vysoká odbornosť našich zamestnancov 
je pre nás jednou z priorít. Zamestnanci sa zúčastňujú pravidelných 
tréningov a školení doma i v zahraničí. Taktiež majú možnosť absol-
vovať niekoľkomesačnú zahraničnú stáž v niektorej sesterskej firme 
zo skupiny Veolia. 

člen skupiny  
Veolia Water Solutions

& Technologies



Použití elementárního 
nanoželeza při čištění 
podzemní vody 
kontaminované 
chlorovanými etyleny
Lenka Honetschlägerová, Martin Kubal, Pavel Špaček

Klíčová slova
elementární nanoželezo – čištění podzemní vody – chlorované ety-
leny

Souhrn
Elementární nanoželezo je novým typem materiálu vykazujícím 

řadu unikátních vlastností. Běžně deklarovaná transportovatelnost 
nanoželeza v horninovém prostředí kombinovaná se schopností 
redukovat některé typy kontaminujících látek předurčuje tento 
materiál pro in-situ aplikace přímo do  znečištěného horninového 
prostředí. Tento text shrnuje zkušenosti získané při in-situ aplikaci 
elementárního nanoželeza na lokalitě kontaminované chlorovanými 
etyleny, zvláště potom cis 1,2-dichloretylenem. V textu jsou dále 
identifikovány a diskutovány kritické kroky in-situ zasakování, 
zejména příprava suspenze elementárního nanoželeza. 

u

Úvod
Technologie in-situ aplikace elementárního nanoželeza náleží 

v širším náhledu do oblasti nápravy ekologických zátěží, která je již 
od počátku devadesátých let dvacátého století nedílnou součástí péče 
o životní prostředí České republiky. Technickou podstatou nápravy 
ekologických zátěží je zpravidla odstraňování kontaminujících látek 
z horninového prostředí, přičemž v posledních letech je akcelerována 
snaha realizovat nápravná opatření prostřednictvím in-situ procesů. 

Velmi významnou skupinou kontaminantů často se vyskytujících 
v horninovém prostředí, zejména v podzemní vodě, jsou chlorované 
organické látky. Specificky pro tuto skupinu kontaminantů byla již 
na začátku devadesátých let navržena technologie tzv. reaktivních 
propustných bariér, ve kterých se ve funkci reaktivní náplně uplatňuje 
kusové elementární železo, například drobný železný šrot. Reaktivní 
bariéry se instalují napříč toku podzemní vody a působením ele-
mentárního železa zajišťují dechloraci rozpuštěných kontaminantů. 
V praxi se ovšem reaktivní bariéry vyplněné kusovým železem příliš 
neosvědčily, což bylo způsobeno například obtížemi při instalacích či 
komplikacemi při zajištění požadovaného průtoku podzemní vody. Až 
na několik málo realizací se tedy propustné reaktivní bariéry vyplněné 
kusovým železem v České republice nerozšířily.

Jako specifická modifikace propustné reaktivní bariéry se před něko-
lika lety začala v České republice uvažovat technika in-situ aplikace 
elementárního nanoželeza. Stejně jako v případě kusového železa se 
zde předpokládalo využití reduktivní schopnosti kovového železa, 
které ovšem místo inženýrsky náročné a na řadě míst nepoužitelné 
reaktivní bariéry mělo být do horninového prostředí aplikováno 
úsporným systémem injektážních vrtů [1, 2, 3]. Technika in-situ 
aplikace elementárního nanoželeza vstoupila na trh v České repub-
lice v doprovodu poměrně výrazné reklamní kampaně, jejíž vyznění 
přisuzovalo této formě železa množství unikátních charakteristik 
a užitných vlastností. 

Elementární nanoželezo
Částice elementárního nanoželeza jsou v principu představovány 

sférickými útvary s typickou strukturou „jádro – obal“, kde jádro je 
tvořeno kovovým železem, zatímco obal představují oxidické formy 
železa. Oxidická vrstva poskytuje kovovému jádru větší či menší 
ochranu (v závislosti na okolním prostředí) a současně také do určité 
míry omezuje přístup kontaminujících látek k jádru [4]. Elemen-
tární nanoželezo je ve srovnání s makroskopickým železem obecně 
mnohem reaktivnější. Tato vysoká reaktivita vyplývá z malých roz-
měrů nanočástic, které poskytují velký specifický povrch například 
pro redukci chlorovaného uhlovodíku.

Produkty na bázi elementárního nanoželeza mohou být obecně 
připravovány řadou chemických nebo fyzikálních technik, jejichž 
nelimitujícími příklady jsou techniky redukce v kapalné nebo plynné 
fázi, metody přípravy v koloidních systémech, chemické kondenzace 
par [5], metody kondenzace v inertní atmosféře [6] a techniky mecha-
nické deformace nebo dezintegrace [7]. S pomocí výše naznačených 
postupů lze v provozních zařízeních připravovat částice elementár-
ního nanoželeza, jejichž průměrné velikosti se v okamžiku výroby 
pohybují na úrovni desítek či stovek nanometrů. 

Pouhá dostupnost procedur umožňujících výrobu částic elementár-
ního nanoželeza o velikosti v desítkách či stovkách nanometrů ovšem 
ještě nepředstavuje dostatečnou záruku pro účinnou a ekonomicky 
únosnou aplikaci těchto částic do horninového prostředí, neboť mezi 
okamžikem výroby produktů na bázi elementárního nanoželeza 
a jejich aplikací vždy uplyne určitá doba (často týdny až měsíce), 
během které se vyrobené částice shlukují do podoby stabilních aglo-
merátů, jejichž rozměry značně přesahují velikosti původních částic. 
Před vlastní aplikací do horninového prostředí se částice elementár-
ního nanoželeza musí navíc převést do formy vodné suspenze, ve 
které se ochota k tvorbě aglomerátů významně zvyšuje oproti stavu, 
kdy jsou tyto částice skladovány v suchém stavu. 

Proces aplikace elementárního nanoželeza do kontaminovaného 
horninového prostředí může být obecně účinný pouze v případě, 
kdy částice v okamžiku aplikace vykazují takovou velikost (respekti-
ve distribuci velikostí), aby mohly být transportovány do dostatečné 
vzdálenosti od zasakovacího objektu a postupným zachycováním 
v pórech vytvářely v jeho okolí prostor fungující následně jako reak-
tivní bariéra. Obecné určení vhodné velikosti zasakovaných částic 
je obtížné, neboť vždy závisí na charakteristikách konkrétní lokality. 
Přibližně lze však stanovit, že pro většinu aplikací jsou částice o veli-
kosti v desítkách či stovkách nanometrů vcelku dobře použitelné, 
zatímco částice o větších rozměrech se z původní suspenze odfiltrují 
již na stěnách zasakovacího objektu. 

Jedním ze způsobů, kterými lze zajistit prodlouženou stabilitu 
produktů na bázi elementárního nanoželeza, je výroba částic z více-
složkových systémů, zejména takových, ve kterých je železo kom-
binováno s prvkem či prvky vykazujícími vyšší stabilitu povrchu. 
V tomto smyslu byly tedy navrženy postupy například pro výrobu 
částic s obsahem železa a paladia [8]. Vícesložkovým částicím je 
obecně přisuzována výhodnější distribuce částic a také vyšší stabilita 
při skladování ve srovnání s částicemi vyrobenými pouze ze železa. 
Zřejmou nevýhodou těchto vícesložkových systémů je ovšem výrazně 
zvýšená cena a potřeba složitějších výrobních procedur. Jako další 
možná cesta ke zvýšení časové stability elementárního nanoželeza 
je v literatuře zmiňována metoda nanášení vrstev nekovových mate-
riálů na povrch částic. Specificky je tato metoda popsána například 
v souvislosti s pokrýváním povrchu železných částic křemičitanovými 
vrstvami [9], případně s nanášením polymerních vrstev na povrch 
železných částic. Realizace uvedených metod navíc vyžaduje již dosti 
složitá zařízení.

Časovou stabilitu elementárního nanoželeza nacházejícího se již ve 
formě vodné suspenze lze dále zvýšit přidáním dispergátorů – tedy 
činidel znesnadňujících tvorbu aglomerátů. Dispergátory mohou být 
do vodné suspenze přidávány jak v okamžiku přípravy, tak i v prů-
běhu skladování a rovněž mohou být v principu aplikovány pro 
rozrušení již aglomerovaných částic. Funkci dispergátorů zde mohou 
zastávat například karboxymethyl celulóza [10], kyselina polyakry-
lová [11, 12], blokové kopolymery [13] nebo mikroemulze. U všech 
uvedených dispergátorů byla prokázána schopnost omezovat tvorbu 
aglomerátů elementárního nanoželeza. Míru této schopnosti nelze 
ovšem generalizovat, neboť jednotlivé typy nanoželeza se mohou 
v závislosti na způsobu přípravy značně lišit, zejména pokud jde 
o charakter povrchových oxidických vrstev. Vhodný dispergátor se tak 
v praxi většinou vyhledává experimentálně, přičemž je vždy zapotřebí 
brát v úvahu jeho toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti. 

Aplikace elementárního nanoželeza do horninového 
prostředí

Princip aplikace vodné suspenze elementárního nanoželeza do 
horninového prostředí spočívá v zasakování této suspenze prostřed-
nictvím injektážních vrtů. Zasáknuté nanoželezo se v optimálním pří-
padě zachytí v okolí injektážního vrtu a vytvoří tak prostor, ve kterém 
dochází například k redukci chlorovaných kontaminantů. Vhodným 
rozmístěním injektážních vrtů tak lze vytvořit reaktivní bariéru, jejíž 
funkčnost je srovnatelná s bariérou nesoucí výplň kusového železa. 
Obecný návod k efektivnímu zasáknutí suspenze elementárního 
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nanoželeza v současné době k dispozici není a neexistuje ani úplná 
shoda ohledně výběru nástrojů či technik pro prokázání úspěšnosti 
provedené aplikace. Jediným obecně uznávaným důkazem úspěšně 
provedené aplikace elementárního nanoželeza zůstává prokázaný 
pokles koncentrací zájmových kontaminantů v podzemní vodě.

Má-li být vodná suspenze elementárního nanoželeza úspěšně 
aplikována do horninového prostředí, musí splnit minimálně tři 
následující podmínky:
•	 částice nanoželeza nesmí příliš rychle sedimentovat,
•	 částice nanoželeza musí do určité míry procházet systémem 

pórů,
•	 částice nanoželeza musí být dostatečně stabilní a přitom reaktivní 

vůči zájmovým kontaminantům.
Sedimentovatelnost částic elementárního nanoželeza je jednak 

funkcí distribuce velikosti částic a dále závisí na vlastnostech vodného 
systému, ve kterém jsou částice dispergovány. Z čistě technologického 
hlediska lze tuto podmínku zjednodušit do požadavku, aby se částice 
elementárního nanoželeza neusazovaly dříve, než je technicky možné 
provést vlastní zasáknutí. V praxi se jedná o dobu minimálně několika 
desítek minut. Již ze samotného termínu „elementární nanoželezo“ 
(tedy železo, jehož částicím je výrobci zpravidla přisuzována velikost 
na úrovni cca desítek nanometrů) je zřejmé, že by splnění této pod-
mínky nemělo činit větší problém. 

Schopnost částic elementárního nanoželeza procházet horninovým 
prostředím vychází z potřeby zajistit transport zasáknutého nanožele-
za do určité vzdálenosti od injektážního objektu. Tato vzdálenost 
v praxi činí přinejmenším jednotky metrů, přičemž transportované 
částice by se v pórech měly postupně zachytávat. Zachování dostateč-
né reaktivity při současném udržení potřebné stability je podmínkou, 
jejíž splnění vyžaduje protichůdné děje. Vyšší reaktivitu lze dosáhnout 
zpřístupněním kovového jádra částic, zatímco vyšší stabilitu částic 
zajistíme naopak znepřístupněním tohoto jádra. Obecný návod na 
zajištění výše uvedených podmínek zatím neexistuje, pro každý jed-
notlivý typ elementárního nanoželeza a každou jednotlivou lokalitu 
musí být provedena zvláštní rozvaha opírající se pokud možno o co 
nejširší sled průzkumných prací a laboratorních testů. 

Provozní injektování elementárního nanoželeza na 
lokalitě kontaminované chlorovanými etyleny

Autoři tohoto textu realizovali v období srpen 2009–únor 2011 
terénní aplikaci elementárního nanoželeza na lokalitě Karlovy Vary 
– Tuhnice, kde byly v podzemní vodě dlouhodobě dokladovány 
nepřijatelně vysoké koncentrace chlorovaných etylenů, především 
cis 1,2-dichloretylenu. Lokalita je situována v těsné blízkosti řeky 
Ohře. Kontaminace je zde vázána na kvartérní kolektor terasových 
sedimentů s dobrou průlinovovou propustností vyjádřenou koefici-
entem hydraulické vodivosti K v řádech 10-4 až 10-5 m.s-1 v závislosti 
na detailním obsahu a charakteru jemnozrnné příměsi. Kaolinicky 
zvětralé granitoidy, tvořící podloží kvartérních sedimentů na lokali-
tě, se nacházejí v úrovni cca 6 až 9 m p.t. a tvoří nepropustnou bázi 
zájmového kolektoru (K = 10-7 – 10-8 m.s-1). Ustálená hladina podzemní 
vody se nachází v úrovni cca 3,5 m pod terénem. Specifická vydat-
nost kvartérního kolektoru q se pohybuje okolo 1 l.s-1. Kontaminace 
podzemní vody byla na lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice zjištěna v roce 
2001, dominantním kontaminantem na lokalitě je cis 1,2 – dichlorety-
len (maximální zjištěná koncentrace = 12 700 µg.l-1).

V rámci terénní aplikace byly na lokalitě vyhloubeny a vystrojeny 
(PVC/PE 63 mm) čtyři injektážní vrty na ploše přibližně 15 x 15 met-
rů, které byly doplněny systémem třech monitorovacích vrtů (PVC 
125 mm) provedených ve vzdálenosti 1, 5 a 10 m ve směru proudění 
podzemní vody.

Pro aplikaci vodné suspenze elementárního nanoželeza bylo sestro-
jeno speciální mobilní zařízení, jehož princip je schematicky ukázán 
na obr. 1. Zařízení se skládá z dispergační nádoby o objemu 0,07 m3 
opatřené vysokorychlostním míchadlem, ředící nádrže o objemu 
1,0 m3 určené pro přípravu finální suspenze a zasakovacího čerpadla 
(obr. 2). Zařízení je v principu určeno jak pro situaci, kdy komerčně 
dodané nanoželezo plně vyhovuje požadavkům na zasakování, tak 
i pro situaci, kdy těmto požadavkům nevyhovuje. V prvním případě 
je komerční produkt jednoduše rozmíchán v ředící nádrži a zasako-
ván. Ve druhém případě je dodaný produkt nejprve za vysokorych-
lostního míchání v dispergační nádrži upraven s pomocí vhodného 
dispergačního činidla tak, aby jeho charakteristiky lépe vyhovovaly 
požadavkům na efektivní zasakování. Následně je dispergovaná sus-
penze přečerpána do ředící nádrže, ve které je upravena na požado-
vanou koncentraci a je ověřena její schopnost částic elementárního 

nanoželeza setrvávat ve vznosu. Pro tento účel je ředící nádrž opatřena 
sérií vzorkovacích kohoutů umožňujících odběry suspenze z různých 
výšek v nádrži.

Podrobný průzkum domácího i zahraničního trhu ukázal, že pro 
praktickou realizaci in-situ aplikace elementárního nanoželeza jsou 
k dispozici pouze dva komerčně dostupné produkty – RNIP-10APS 
(TODA Kogyo Corp.) a Nanofer-25S (NANOIRON s.r.o.). Pro účely 
provozní aplikace bylo nakoupeno 20 kg koncentrované suspenze 
RNIP-10APS a následně také 100 kg koncertované suspenze Nano-
fer-25S. Koncentrace celkového železa v obou koncentrovaných 
suspenzích činila cca 25 % hmotnostních. Bezprostředně po dodání 
koncentrovaných suspenzí byly provedeny výchozí laboratorní 
zkoušky, jejichž cílem bylo zjištění počátečních charakteristik ele-
mentárního nanoželeza. Jednalo se o stanovení distribuce velikosti 
částic technikou laserové difrakce (Analysette 22 NanoTec, Fritsch 
GmbH, Idar-Oberstein, SRN), analýzu technikou transmisní elektro-
nové mikroskopie (TEM PHILIPS EM 201) a sedimentační analýzu. 
Výsledky provedených zkoušek jednoznačně ukázaly, že bezprostřední 
zasáknutí suspenzí není možné vzhledem k výskytu stabilních agre-
gátů. Dokladem nevyhovujících charakteristik vstupních suspenzí je 
záznam z transmisní elektronové mikroskopie (obr. 3), na kterém jsou 
zřejmě vidět agregáty, jejichž velikost přesahuje 2µm. Při sedimentač-
ních zkouškách se tyto agregáty usazovaly v průběhu několika minut 
a pro praktickou aplikaci byly tak nepoužitelné.

Obr. 1. Mobilní dispergační a zasakovací zařízení určené pro 
aplikaci vodné suspenze elementárního nanoželeza do horninového 
prostředí: (A) dispergační nádoba, (B) ředící nádrž, (C) vzorkovací 
kohouty, (D) zasakovací čerpadlo

Obr. 2. Mobilní dispergační a zasakovací zařízení pro aplikaci 
elementárního nanoželeza

Obr. 3. (A) původní neupravená suspenze RNIP-10APS, (B) suspenze 
po dispergaci v prostředí kyseliny křemičité
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Před zasáknutím do horninového prostředí bylo nutné dodané sus-
penze předupravit rozmícháním v prostředí dispergačního činidla. Na 
základě předcházejících zkušeností autorů tohoto textu byla ve funkci 
dispergačního činidla použita kyselina křemičitá, jejíž přípravu a způ-
sob použití autoři ověřili v laboratorních podmínkách před realizací 
injektáže na lokalitě [14, 15]. Efekt dispergace v prostředí kyseliny 
křemičité se projevil zmenšením agregátů elementárního nanoželeza, 
jak dokladuje výstup z transmisní elektronové mikroskopie (obr. 3). 

Sedimentační zkoušky současně ukázaly, že stabilizovaná suspenze 
elementárního nanoželeza vykazuje schopnost setrvávat ve vznosu 
po dobu několika hodin, což bylo pro praktickou aplikaci shledáno 
jako dostačující. Před vlastním zasáknutím byla výchozí suspenze 
naředěna na koncentraci 10 g.l-1 a v této podobě byla ve čtyřech 
dávkách postupně zasakována. Během injektáže byl použit tlak 
1–3 atm, injektovaná směs byla rozšiřována do zvodněného kolektoru 
perforovanou částí výstroje těsně nad bází kolektoru. V zasakovaném 
prostoru vymezeném plochou 15x15 m a perforací injektážních vrtů 
byla vytvořena reaktivní bariéra elementárního nanoželeza. Časový 
režim zasakování je vyznačen na obr. 4.

Proces injektování elementárního nanoželeza byl sledován sys-
témem monitorovacích vrtů, které byly průběžně dynamicky vzor-
kovány (po ustálení teploty, vodivosti, pH) a analyzovány na obsah 
chlorovaných etylenů. Největší počet vzorků byl odebrán z monito-
rovacího vrtu umístěného 1 m od zasakovaného prostoru – jednalo 
se tedy o nejbližší monitorovací vrt, kde se očekával nejvýraznější 
účinek zasáknutého nanoželeza. Koncentrace chlorovaných etylenů 
v tomto nejbližším monitorovacím vrtu jsou v souhrnné formě uká-
zány na obr. 4.

Sledování nejbližšího monitorovacího vrtu bylo prováděno v obdo-
bí od září 2009 do února 2011, přičemž pro období před aplikací 
elementárního nanoželeza byly k dispozici pouze čtyři analýzy. Při 
vynesení všech dat získaných na tomto vrtu do časové osy není pro 
žádný ze sledovaných chlorovaných etylenů zřejmý zcela jednoznač-
ný trend. Koncentrace TCE a PCE byly po celou dobu monitorování 
natolik nízké, že případný efekt elementárního nanoželeza zde nebyl 
reálně zjistitelný. V případě DCE byl ovšem před zahájením zasako-
vání reduktivní účinek elementárního nanoželeza v zásadě očekáván 
a bylo předpokládáno, že krátce po jeho zasáknutí dojde k výraznému 
a dlouhodobému poklesu koncentrace tohoto kontaminantu. Data pre-
zentovaná na obr. 4 tento předpoklad ovšem posléze potvrdila pouze 
z malé části. Po prvním zasáknutí nanoželeza v říjnu 2009 se v násle-
dujících pěti měsících komcentrace DCE postupně mírně snižovaly 
a přibližně od dubna 2010 začaly opět narůstat. Po další (trojnásobné) 
aplikaci nanoželeza provedené v létě roku 2010 opět nastal postupný 
pokles kontaminantů. Sledování vývoje koncentrací DCE v čase bylo 
ovšem komplikováno obvyklými obtížemi při vzorkování a analýzách 
chlorovaných etylenů a naznačené trendy proto nejsou příliš výrazné. 
Chlorované etyleny jsou obecně velmi těkavé a technické komplikace 
doprovázející odběry a analýzy vzorků podzemních vod s obsahem 
těchto látek zpravidla vedou k poměrně velkému rozptylu výsledků.

Z dat uvedených na obr. 4 je dále zřejmé, že určitý pokles koncentra-
cí DCE byl zřejmý až v delším časovém horizontu, což bylo v rozporu 
s původním očekáváním rychlého a výrazného účinku elementární-
ho nanoželeza. V laboratořích VŠCHT Praha byly tedy provedeny 
dodatečné laboratorní testy zaměřené na zjištění kinetiky dechlorace 
DCE na použitých typech elementárního nanoželeza [16]. Těmito 
dodatečnými testy bylo zjištěno, že DCE vykazuje oproti TCE a PCE 
podstatně delší poločas rozkladu pohybující se přibližně na úrovni 40 
dnů. Tato relativně pomalá kinetika rozkladu byla současně potvrzena 
nově publikovanými pracemi zahraničních autorů. [17, 18] Relativně 
pomalý pokles koncentrace DCE následně po zasáknutí elementárního 
nanoželeza může tedy být vysvětlen dlouhým poločasem rozkladu. 
Následné opětovné nastoupání koncentrace DCE v monitorovacím 
vrtu v jarním období roku 2010 mohlo být způsobeno například 
oxidací částic elementárního nanoželeza či jiným dějem vedoucím 
ke ztrátě jeho dehalogenační schopnosti. 

Závěry
Provozní aplikace elementárního nanoželeza realizovaná na lokalitě 

Karlovy Vary – Tuhnice prokázala obecnou proveditelnost technologie 
in-situ reduktivní dehalogenace na lokalitě kontaminované chloro-
vanými etyleny. V časovém režimu prováděného monitoringu byl do 
ukončení projektového úkolu prokázán pouze částečný a poměrně 
pomalý pokles DCE v monitorovacím vrtu umístěném nejblíže vytvo-
řené reaktivní bariéry. V rámci provozní aplikace byly specificky 
zjištěny dílčí skutečnosti:

•	 V rámci České republiky jsou k dispozici pouze dva dodavatelé 
komerčních produktů na bázi elementárního nanoželeza, přičemž 
aktuálně dodané produkty nebyly bezprostředně použitelné pro 
injektáž a musí být předupraveny tak, aby velikost částic umožňo-
vala provedení aplikace.

•	 V okamžiku provedení první aplikace elementárního nanoželeza 
bylo k dispozici pouze několik málo výsledků analýz monitorova-
cího vrtu definujících stav před aplikací. Bylo tedy obtížné určit 
referenční hladinu pro očekávaný pokles koncentrace DCE. V realitě 
nápravy ekologických škod je toto ovšem zcela běžný stav, neboť 
dlouhodobější monitorování lokality před nápravným opatřením 
nebývá téměř nikdy možné.

•	 Kinetika rozkladu DCE s pomocí elementárního nanoželeza je 
obecně výrazně pomalejší ve srovnání s TCE a PCE. Tato skutečnost 
nebyla dosud v literatuře příliš reflektována.

Poděkování: Výsledky tohoto článku vznikaly za účelové podpory 
MPO projekt č. FR-TI 1/204.
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Nanoscale zero valent iron represents new material with various 
unique properties. Nanoscale zero valent iron acts as strong reduct-
ant to common environmental pollutants. Due to their small size 
nanoparticles can be injected directly into contaminated plume and 
transported with contaminated groundwater. This text summarizes 
experiences gained during the application of nanoscale zero valent 
iron on site contaminated with chlorinated ethylenes, especially 
with dichloroethylene. The critical steps of nanoscale zero valent 
iron application and preparation are also discussed.

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
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Rozdíly v kvalitě a kvantitě 
odpadních vod dle způsobu 
odkanalizování a vliv 
těchto vod na ČOV
Radim Mifek, Petr Hlavínek

Klíčová slova
kanalizační síť – čistírna odpadních vod – tradiční způsob odvodnění 
– alternativní způsob odvodnění – odpadní voda – ukazatele znečištění 
– vliv kanalizace

Souhrn
Práce shrnuje poznatky o kvalitě a kvantitě odpadních vod na 

výstupu z gravitačních a alternativních způsobů odkanalizování 
a následný vliv těchto vod na ČOV. Výsledky sledovaných ukaza-
telů se liší v závislosti na druhu použité kanalizace, a to zejména 
v ukazatelích BSK5, CHSK a N-NH4+, tedy v ukazatelích, které jsou 
ovlivněny oxidačně-redukčními podmínkami v kanalizaci.

u

1. Úvod
V České republice je na počátku 21. století napojeno na veřejnou 

kanalizaci přes 80 % obyvatel. Téma odkanalizování zbývajících oby-
vatel a s tím spojená správná volba druhu kanalizace je tedy velice 
aktuální. Za tradiční způsob odvodnění zájmového území v České 
republice považujeme jednotnou či oddílnou stokovou soustavu, 
založenou na gravitačních, beztlakových principech dopravy odpadní 
vody. Mezi alternativní způsoby odkanalizování řadíme kanalizaci 
tlakovou, podtlakovou (vakuovou) a maloprofilovou. Vzhledem 
k tomu, že jednotlivé typy způsobů odkanalizování jsou mezi odbor-
nou veřejností dobře známy, není v tomto příspěvku proveden jejich 
podrobný popis.

Monitorováním několika kanalizací bylo dokázáno, že vliv dopravy 
odpadních vod na jejich kvalitu je zřejmý. Volba druhu kanalizace 
má taktéž přímý dopad na volbu technologie a návrh parametrů 
čistírny odpadních vod. Při projektování čistírny odpadních vod je 
nutné zohlednit odlišný režim hydraulického a látkového zatížení 
v souvislosti s druhem použité kanalizace. Je zřejmé, že správná vol-
ba typu kanalizace, potažmo čistírny odpadních vod může v rámci 

investice a nadále v průběhu provozní činnosti ušetřit značné finanční 
prostředky.

2. Specifická problematika jednotlivých typů kanalizací
2.1. Gravitační způsob odkanalizování

Za tradiční způsob dopravy odpadních vod u soustavného odvod-
nění urbanizovaných území považujeme jednotné či oddílné sou-
stavy s gravitační dopravou odpadních vod. U tradičního způsobu 
odvodnění je důraz kladen především na jednoduchost a spolehlivost 
provozování. Zvyšovacích, přečerpávacích stanic a tlakových úseků 
je u tradičních stokových systémů využito jen v nezbytně nutných 
případech, na krátkých úsecích [2].

Nevýhodou „gravitačních“ systémů je nutnost zachování potřeb-
ného spádu, který se ne vždy podaří dodržet. Tím pádem nevykazují 
„gravitační“ systémy u velkého počtu lokalit potřebnou samočisticí 
schopnost, což vede ke zvýšeným nákladům při provozování. Velká 
četnost revizních objektů a nutnost hlubokého založení stok pro 
zajištění spádů zajištujících transport splavenin na gravitačních sítích 
komplikuje dosažení požadované vodotěsnosti systému. Klasické 
gravitační sítě proto často infiltrují velké množství balastních vod, 
které mohou významnou měrou nepříznivě ovlivnit efektivitu čištění 
odpadních vod na ČOV. 

2.2. Alternativní způsoby odkanalizování
Tlakový i podtlakový systém (maloprofilová kanalizace v rámci 

příspěvku řešena není) se používá jako alternativa při odkanalizování 
nemovitostí místo klasické gravitační kanalizace. Jedná se o případy, 
kdy by bylo nutno při nedostatečném spádu terénu za neúměrných 
nákladů extrémně zahloubit gravitační kanalizaci. Podtlakový i tla-
kový systém kanalizace je určen pouze pro splašky, nemohou jím být 
odváděny dešťové vody. V obou případech se jedná o větevné potrubní 
systémy (tlaková kanalizace může být zokruhována) doplněné systé-
mem sběrných šachet. Do šachty je zaústěna gravitační kanalizační 
přípojka z objektu. U tlakové kanalizace je v šachtě umístěno čerpadlo, 
u podtlakové podtlakový ventil.

V případě rovinného území a vysoké hladiny spodní vody se jedná 
o ideální způsoby odkanalizování s podstatně nižším objemem zem-
ních prací (ve srovnání s klasickou gravitační kanalizací). Odpadají tak 
druhotné náklady, související se stavbou kanalizace (rozsáhlé opravy 
silnic, uzávěry, objížďky apod.). 

Kdy je vhodné použít podtlakovou nebo tlakovou kanalizaci:
• při nedostatečném přirozeném spádu v rovinatých územích u obcí 

s řídkým osídlením,
• při překážkách v trase, například množství inženýrských sítí, vodní 

toky, stísněné podmínky při stavbě,
• v ochranných pásmech vodních zdrojů, v chráněných územích či 

jejich blízkosti,
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• při sezónní produkci odpadních vod (rekre-
ační oblasti),

• při vysoké hladině spodní vody,
• v nepříznivých geologických podmínkách 

(skalní podloží, tekuté písky, rašelina),
• je-li nutné omezit negativní vliv stavebních 

prací na minimum (malé hloubky a šířky 
výkopů).
Mezi přednosti podtlakové a tlakové kanali-

zace patří nižší investiční náklady v souvislos-
ti s použitím mělce uložených malých profilů 
ve srovnání s klasickou splaškovou gravitační 
kanalizací, možnost překonat bez velkého 
zahloubení i protispády v území, na tlako-
vém i podtlakovém potrubí lze snadno nalézt 
netěsná místa a absence dešťových a zejména 
spodních (drenážních) vod v kanalizaci. 

Výhody a nevýhody tlakové kanalizace ve 
srovnání s kanalizací podtlakovou:
+ nižší energetická náročnost systému,
+ možnost překonání větších protispádů 

v území,
+ porucha čerpadla v domovní šachtě neo-

vlivní celý kanalizační systém,
+ pružnější navrhování tlakové kanalizace 

v kombinaci s gravitační (většinou páteř-
ní) kanalizací,

– napojení uživatelé hradí většinou kromě 
stočného i elektrickou energii spotřebo-
vanou čerpadlem (napojení na domovní 
rozvody nn),

– v noci minimální rychlosti v potrubí 
– sedimentace, fermentační (vyhnívací) 
procesy v tlakovém systému,

– omezená životnost čerpadel domovní 
kanalizace,

– odpadní voda je dopravována v anaerob-
ních podmínkách, intenzivně zapáchá. 

Výhody a nevýhody podtlakové kanaliza-
ce ve srovnání s kanalizací tlakovou:
+ podtlakové ventily ve sběrných šachtách 

nepotřebují elektrickou přípojku, profil 
ventilu je plně průtočný – bez poškození 
nasaje díky své konstrukci i tvrdé předmě-
ty a vzhledem k rychlosti nasávání i elas-
tické předměty (hadry, pleny apod.), 

+ delší životnost podtlakového ventilu 
oproti domovním čerpadlům tlakové 
kanalizace,

+ podstatně vyšší kapacita podtlakového 
ventilu ve srovnání s domovními čerpadly 
tlakové kanalizace,

+ vysoká rychlost přepravy splašků zcela vylučuje jejich usazování 
v potrubí či ucpání kanalizace (až 6 m/s),

+ po otevření sacího ventilu se nasaje odpadní voda a vzduch do 
potrubního systému – odpadní voda je provzdušněna,

– nutná realizace podtlakové stanice, 
– navržené podtlakové potrubí je zejména na vedlejších větvích 

o dimenzi větší než tlakové potrubí (DN80–DN150),
– při neuzavření ventilu vzroste výrazně energetická náročnost 

celého systému. 

3. Kvalita odpadních vod z gravitačních, tlakových 
a podtlakových systémů odkanalizování
3.1. Vyhodnocení kvality odpadní vody z gravitačního 
systému odkanalizování (tab. 1)

V řešené obci odkanalizované gravitačním systémem žije 1 018 
trvale bydlících obyvatel, na veřejnou kanalizaci je připojeno 764 
obyvatel. Celková délka gravitační splaškové kanalizace činí 7 033 m, 
průmyslové odpadní vody v obci produkovány nejsou.

Vzorky odpadní vody na výstupu z gravitační splaškové kanalizace 
byly odebírány jako dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 
8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut (typ odběru 
„A“), místem odběru vzorků byla čerpací stanice (ČS), odkud jsou 
odpadní vody čerpány na ČOV. Vzorky byly odebírány s četností 6x 
ročně (rok 2009).

3.2. Vyhodnocení kvality odpadní vody přiváděné na ČOV 
z tlakového systému odkanalizování

V dané obci s tlakovým systémem odkanalizovaní žije 693 trvale 
bydlících obyvatel, na veřejnou kanalizaci je připojeno 672 obyvatel. 
Celková délka kanalizace činí 6 768 m, z toho hlavní rozvodné řady 
mají délku 5 828 m a 940 m tvoří podružné řady (přípojky), průmysl 
se nevyskytuje.

Čistírna odpadních vod je provedena jako mechanicko-biologická 
s dlouhodobou aktivací s nízkým zatížením kalu, nitrifikací a denit-
rifikací a s úplnou stabilizací kalu. 

Vzorky odpadní vody na přítoku a na odtoku z ČOV byly odebírány 
jako dvouhodinové směsné vzorky. Vzorky byly odebírány s četností 
1x za 2 měsíce (rok 2009). Pro srovnání jsou tedy v tab. 2 uvedeny 
i výsledky čištění odpadních vod.

3.3. Vyhodnocení kvality odpadní vody z podtlakového 
systému odkanalizování (tab. 3)

V obci s vybudovanou podtlakovou kanalizací žije celkem 800 oby-
vatel, na veřejnou kanalizaci o celkové délce 7 744 m je připojeno 567 
obyvatel, průmysl se opět nevyskytuje. Vzorky odpadní vody na výstu-
pu z podtlakového systému byly odebírány jako prosté (jednorázové 
odběry), místem odběru vzorků byl zásobní tank (ZT) v podtlakové 
stanici. Vzorky byly odebírány s četností 1x za 2 měsíce (rok 2009). 

3.4. Vyhodnocení výsledků
Srovnáním hodnot (tab. 4) ukazatelů znečištění vyplývá, že surové 

odpadní vody z tlakové a podtlakové kanalizace vykazují vyšší kon-
centrace znečištění, a to ve srovnání s gravitační kanalizací. Jedná se 

Ukazatel 
[mg.l-1]

Místo 18.02. 15.04. 15.07. 16.09. 29.10. 18.11. Min. Max. Prům.

BSK5 ČS 392 407 444 302 281 281 281 444 351

CHSK ČS 818 910 990 641 593 656 593 990 768

NL ČS 286 317 235 187 156 119 119 317 217

N-NH4
+ ČS 52 40 31 40 38 32 31 52 39

Ncelk. ČS 54 53 35 45 43 37 35 54 45

Pcelk ČS 15,8 14,3 4,4 10,9 9,2 6,8 4,4 15,8 10,2

Tab. 1. Vyhodnocení kvality odpadní vody z gravitačního systému odkanalizování (2009)

Ukazatel
[mg.l-1]

Místo 21.01. 24.03. 28.05. 29.07. 17.09. 09.12. Min. Max. Prům. Účinnost
[%]

BSK5

Přítok 870 778 459 1377 565 450 450 1377 749,8
99,16

Odtok 5,4 4,0 7,0 13,0 5,0 3,6 3,6 13 6,3

CHSK
Přítok 2513 1324 1186 2320 1034 956 956 2513 1555,5

96,44
Odtok 61 55 66 67 36 47 36 67 55,3

NL
Přítok 1741 463 406 1518 284 216 216 1741 771,3

98,55
Odtok 13 7 13 18 10 6 6 18 11,2

N-NH4
+

Přítok 55,9 105,6 90,5 101,1 50 110,4 50 110,4 85,6
66,25

Odtok 0,83 0,23 10,09 9,84 2,38 0,19 0,19 10,09 3,9

Pcelk.

Přítok 40,7 23,2 18,8 25,8 18,2 16 16 40,7 23,8
99,16

Odtok 7,1 5,5 1,17 16,9 7,39 10,1 1,17 16,9 8,0

Tab. 2. Přítokové a odtokové koncentrace odpadní vody na ČOV, která je koncovkou tlakové 
kanalizace (2009)

Ukazatel 
[mg.l-1]

Místo 21.01 18.03. 20.05. 14.07. 15.09. 16.11. Min. Max. Prům.

BSK5 ZT 249 620 880 460 400 370 249 880 496,5

CHSK ZT 1530 473 1031 693 820 953 473 1530 916,7

NL ZT 965 220 610 336 424 586 220 965 523,5

N-NH4
+ ZT 85,36 100 124 56 143 118 56 143 104,4

Ncelk. ZT 128,4 109 138 72 168 159 72 168 129,1

Pcelk ZT 15 11 21 15 17 16 11 21 15,8

Tab. 3. Vyhodnocení kvality odpadní vody z podtlakového systému odkanalizování (2009)

Způsob dopravy BSK5
[mg.l-1]

CHSK
[mg.l-1]

NL
[mg.l-1]

N-NH4
+

[mg.l-1]
Ncelk.

[mg.l-1]
Pcelk.

[mg.l-1]

Gravitační splašková kanalizace 351,2 768,0 216,7 38,8 44,5 10,2

Podtlaková kanalizace 496,5 916,7 523,5 104,4 129,1 15,8

Tlaková kanalizace 749,8 1555,5 771,3 85,6 – 8,0

Tab. 4. Vyhodnocení kvality odpadní vody z gravitačních, tlakových a podtlakových systémů 
odkanalizování
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Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.

zejména o ukazatele, které jsou ovlivněny oxidačně-redukčními pod-
mínkami v kanalizaci (tj. obsahem rozpuštěného kyslíku v odpadní 
vodě), tedy BSK5, CHSK a N-NH4

+. Největší vliv na tyto vysoké kon-
centrace má skutečnost, že dochází k dlouhodobému zdržení odpadní 
vody v domovních šachtách nebo čerpacích stanicích, které může 
činit až 16 hod, přičemž toto prostředí vytváří anaerobní podmínky. 

V gravitační kanalizaci dochází k oxidaci splašků (vliv na to má 
mnohdy velký spád v podélném profilu kanalizace), což má vliv 
zejména na ukazatele BSK5 a CHSK. 

Poměr BSK5 : CHSK činí na výstupu z gravitační, tlakové i podtlako-
vé kanalizace v průměru přibližně 0,5. Tato hodnota vyplývá příznivě 
pro biologickou čistitelnost odpadní vody [3].

4. Závěr
V aerobních podmínkách dochází k mikrobiálním transformacím 

především v důsledku růstu heterotrofní biomasy ve vodní fázi 
i v biofilmu a s ním spojené spotřeby organického uhlíku a kyslíku 
a hydrolýzy partikulárních organických látek. Hnacím procesem 
těchto transformací je kontinuální doplňování kyslíku reaerací přes 
vodní hladinu.

Aktivita heterotrofní biomasy je v aerobních podmínkách poměr-
ně vysoká, a proto změny kvality odpadní vody mohou být značné. 
Produktem aerobní transformace není jen odstranění organického 
znečištění, ale i biologické odbouratelnosti znečištění, tj. snížení obsa-
hu snadno biologicky odbouratelného substrátu a produkce pomalu 
biologicky odbouratelných partikulárních látek (biomasy). Tím mohou 
aerobní mikrobiální procesy ve stokové síti pozitivně ovlivnit následné 
mechanické čištění na ČOV.

Pokud se ve stoce nenachází žádný rozpuštěný kyslík ani dusičnany, 
jsou nastoleny anaerobní podmínky. Anaerobní procesy probíhají 
ve stoce poměrně pomalu, spotřeba lehce odbouratelného substrátu 
mikroorganismy je obvykle menší než produkce fermentovatelných 
substrátů anaerobní hydrolýzou. V celkové bilanci může tedy za 
anaerobních podmínek docházet k přebytkům lehce odbouratelného 
substrátu ve stoce, což se pozitivně projeví při následném biologickém 
odstraňování dusíku a fosforu na ČOV. 

Jsou-li anaerobní podmínky ve stoce opět vystřídány aerobními 
podmínkami, slouží snadno fermentovatelný substrát a produkty 
fermentace jako substrát pro růst heterotrofních bakterií [4].

Obecně lze konstatovat, že zatížení z podtlakových a tlakových 
systémů má přímý dopad na volbu technologie a návrh parametrů 
ČOV. Při projektování ČOV je nutno zohlednit odlišný režim hydrau-
lického a látkového zatížení netradičních způsobů oproti klasickým 
gravitačním stokovým sítím. 

Při využití netradičních kanalizací bude vhodné počítat s min. 
20–30% nárůsty objemů nitrifikačního stupně oproti koncovkám na gra-
vitační kanalizaci. Rozborem průtokových charakteristik bylo zjištěno, 
že denní přítok odpadních vod z alternativních systémů ve sledovaných 
oblastech se pohyboval kolem 90 litrů na obyvatele a den.

Autoři děkují technologům VAS, a.s. za podnětné doplňující připo-
mínky ke zpracování této problamatiky.
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Monitoring the wastewater from different sewerage systems 
revealed significant differences in average concentrations of the 
studies indicators from vacuum, compressive and gravity sewerage 
systems. The results of monitoring the wastewater from compres-
sive and vacuum sewerage systems demonstrated higher pollution 
of unprocessed wastewater. These are especially indicators, which 
are influenced by oxidation-reduction processes in the sewerage, i.e. 
BOD5, COD and N-NH4+.

POZVÁNKA NA 13. KONFERENCI

HYDROGEOCHÉMIA ´11
Ostrava, 14.–15. 6. 2011

Vážení kolegové! 

Rádi bychom pokračovali v tradici konání úspěšných hydrogeoche-
mických konferencí a chtěli bychom všechny pozvat opět do Ostravy. 
13. ročník konference Hydrogeochémia´11, kterou organizuje Institut 
geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy 
báňské-Technické univerzity Ostrava ve spolupráci s Katedrou hydro-
geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě 
a Katedrou hydrogeologie a inženýrské geologie Sliezkej Univerzity 
v Katowicích se bude konat ve dnech 14.–15. 6. 2011 v Aule VŠB-TU 
Ostrava.

Hlavní témata konference jsou: Antropogenní vlivy na geochemii 
vod, Kontaminační hydrogeochemie v praxi, Minerální vody.

Na konferenci bychom rádi uvítali domácí a zahraniční odborníky 
z praxe, státní správy a vysokých škol. Příspěvky budou recenzova-
né a publikované ve sborníku, prezentace mohou být prezentované 
formou přednášky anebo posteru. 

Info: 
Tel.: +420 597 32 3552, e-mail: monika.licbinska@vsb.cz,  

nada.rapantova@vsb.cz, web: www.cah.cz.

XIV. konferencia s medzinárodnou účasťou

PITNÁ VODA
4. – 6. október 2011, Trenčianske Teplice

Témy prednášok :
1. Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie
2. Technický a technologický audit 
3. Systémy environmentálneho manažérstva
4. Zdroje vody a ich ochrana
5. Technológia úpravy vody
6. Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody
7. Doprava vody
8. Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, technológie, údržby...

Dôležité termíny konferencie:
31. 5. – termín na odovzdanie názvu a anotácie príspevku – max. 10 
riadkov
20. 6. – oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov 
na spracovanie rukopisov
15. 8. – odovzdanie príspevkov do zborníka
18. 9. – odoslanie vyplnených prihlášok

Sekretariát konferencie:
Ing. Jana Buchlovičová, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Čajakova 
14, 811 05 Bratislava, tel.:+421 2 572 014 28, +421 903 268 508, 
e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk
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Česká společnost krajinných inženýrů a Český 
svaz stavebních inženýrů zvou na své akce:

Dne 14. června 2011 ve spolupráci s Katedrou 
hydromeliorací a krajinného inženýrství,  

FSv ČVUT v Praze
pořádá konferenci na téma 

Navrhování technických 
protierozních opatření 

Program konference:
10:00–10:30:  Metody navrhování protierozních 
opatření pro různá měřítka území (doc. Ing. Jo-
sef Krása, Ph.D., doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál, 
Fakulta stavební ČVUT Praha)
10:30–11:00:  Navrhování a dimenzování tech-
nických protierozních opatření (Agroprojekce 
Litomyšl)
11:00–11:30:  Praktické zkušenosti z realizace 
protierozních opatření (Ing. Petr Lázňovský, 
Pozemkový úřad Kutná Hora)
11:30–12:00:  Praktické zkušenosti z realizace 
protierozních opatření (Ing. Václav Mazín, Ph.D., 
Pozemkový úřad Plzeň)
13:00–13:30:  Protipovodňová opatření v rámci 
KPÚ (Ing. Jana Pivcová, MZe ČR)
13:30–14:00:  Navrhování protierozních 
opatření na bystřinách a stržích (Ing. Franti-
šek Křovák, CSc, prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., 
FŽP, ČZU Praha)
14:00–14:30:  Využití evidence realizovaných 
protierozních opatření pro zpřesnění podkladů 
o potenciální erozní ohroženosti půd v ČR 
(Ing. Ivan Novotný, VÚMOP v.v.i.)
14:30 – 15:00:  Evidence a dokumentace 
realizovaných protierozních opatření (Ing. Vác-
lav Kadlec, Ph.D., VÚMOP v.v.i.)

Konference proběhne v přednáškové místnosti 
C206, budova Fakulty stavební, Thákurova 7, 
Praha 6 v době 10:00 – 15:00 hod.

Závazné přihlášky k účasti na konferenci 
zasílejte prosím nejpozději do 7. 6. 2011 (elektro-
nickou poštou nebo písemně) na adresu: Ing. Petr 
Koudelka, Ph.D., (koudelka@fsv.cvut.cz), ČVUT 
v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací 
a krajinného inženýrství, Thákurova 7, 166 29 
Praha 6 – Dejvice, tel. 224 354 742.

Ve dnech 22. a 23. září 2011 pořádá ČSKI 
ve spolupráci se svými tradičními partnery 

konferenci

Krajinné inženýrství  
2011

Konference proběhne ve třech vám známých 
odborných sekcích:
• stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství,
• stavby pro plnění funkce lesa,
• pozemkové úpravy a krajinné plánování,

v nichž očekáváme nabídku vašich příspěvků.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
• 17. 5. 2011 – poslat abstrakt příspěvku vždy na 

e-mailovou adresu předsedy sekce (viz níže), 
abstrakt příspěvku bude v rozsahu maximálně 
2 500 znaků.

• 25. 6. 2011 – II. cirkulář s programem konfe-
rence a s přednášenými příspěvky

• 30. 7. 2011 – akceptované příspěvky budou pře-
dány do tisku (forma a max. rozsah příspěvku 
bude včas upřesněn)

• 22. a 23. 9. 2011 – KONFERENCE NA ČZU 
v PRAZE

Příspěvky do sekce Stavby vodního hospodář-
ství a krajinného inženýrství zasílejte na adresu 
Ing. J. Čaška (j.casek@3eprojektovani.cz), v kopii 
na adresu Ing. Jany Benešové (jana.benesova.1@
gmail.com)

Příspěvky do sekce Stavby pro plnění funkce 
lesa zasílejte na adresu Ing. V. Mansfelda (Mans-
feld.Vratislav@uhul.cz), v kopii na adresu Ing. A. 
Vokurky, Ph.D. (vokurka@fsv.cvut.cz)

Příspěvky do sekce Pozemkové úpravy a kra-
jinné plánování zasílejte na adresu prof. Ing. Fran-
tiška Tomana, CSc. (tomanf@mendelu.cz), 
v kopii na adresu Ing. Hedviky Psotové (psotova.
hedvika@volny.cz)

Další informace o činnosti, aktivitách a pláno-
vaných akcích na letošní rok najdete na našem 
webu www.cski.krajinari.com
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�  Zajišťování činnosti údržby včetně provádění oprav
�  Měření a technická diagnostika (točivých strojů, infrakamerou)
�  Komplexní dodávky technologických celků (úpravny vod, čistírny odpadních  
     vod, technologické objekty na vodovodních a kanalizačních sítích)
�  Montáže vodoměrů
�  Doprava, náhradní zásobování vodou, dovoz vody

Česká voda - Czech Water, a.s.
Ke Kablu 971

102 00 Praha 10
Tel.:  +420 272 172 103
Fax: +420 272 705 015

E-mail: info@cvcw.cz
www.ceskavoda.cz



20 let společnosti KUNST, spol. s r. o.
Firma KUNST, spol. s r. o., byla založena 6. 5. 1991. Svojí činností 

navázala na silnou tradici v oboru realizace vodohospodářských 
investičních celků ve městě Hranice, kterou zde v předchozích létech 
představoval Dodavatelský závod Sigmy Hranice.

Založení společnosti, která od počátku měla jako hlavní předmět 
podnikání realizaci dodávek a montáží ve vodním hospodářství, 
se ukázalo být správným rozhodnutím. Po skromných začátcích se 
stala společnost rychle rostoucí firmou. Vyvolalo to nutnost založení 
nového sídla firmy, které slouží potřebám společnosti od r. 1994 až 
do současnosti.

Rádi bychom odbornou veřejnost seznámili s naším novým zaříze-
ním, určeným pro hrubé předčištění splaškových odpadních vod.

Podélný lapák písku a tuku hydraulicky míchaný typ LPTH
Zařízení, vyvinuté ve spolupráci s HYDROPROJEKT CZ a.s., má 

všechny výhody podélných lapáků a současně odstraňuje hlavní nevý-
hodu provzdušňovaných lapáků, tj. nežádoucí vnos kyslíku a ztrátu 
lehce rozložitelných organických látek, důležitých pro biologický 
stupeň ČOV v procesu zvýšeného odstraňování nutrientů. 

Předčištěná odpadní voda s obsahem písku, plovoucích nečistot 
a tuků je přiváděna do vstupní komory hydraulicky míchaného lapá-
ku písku a tuku. S ohledem na možnost vysokého kolísání přítoku je 
lapák řešen jako dvoukomorový, s možností práce jedné nebo obou 
komor. Každá komora lapáku je rozdělena na jeden míchaný prostor 
a jeden prostor na odlučování tuků, který je stavebně oddělen nornou 
vertikální lamelovou stěnou. Proud vody je na vstupu do komory 
otočen kolmo na směr průtoku lapákem a dostává se tak ihned do 
vodního válce, vytvářeného míchacími tryskami. Vyklízení usazeného 
písku je prováděno nejprve jeho vyhrnováním do čerpací jímky písku 
(situované na straně přítoku do komory) pomocí bezhřídelového spirá-
lového dopravníku, osazeného v podélném pískovém prostoru; pohon 
dopravníku je umístěn v suché jímce. Žlab spirálového dopravníku je 
řešen jako otěruvzdorný, pancéřovaný a je součástí dopravníku. Chod 
dopravníku může být nepřetržitý nebo cyklický.

Písek je z čerpací jímky písku těžen časově pomocí speciálních 
mamutích čerpadel a dopravován na periferní zařízení, např. separá-
tor písku, odkud odchází do pračky písku; zde je zbavován organiky 
a následně je vyhrnován např. do kontejneru. Plovoucí nečistoty 
a tuky jsou v odlučovacím prostoru každé komory lapáku cyklicky 
stírány z hladiny pomocí plastového řetězového hladinového shrabo-
váku a přiváděny k motoricky ovládané pohyblivé jímce plovoucích 
nečistot. Tyto jímky jsou připojeny k sání čerpadel plovoucích nečistot 
a tuků a řízeně (případně ručně) jsou plovoucí nečistoty zčerpány 
např. do zásobní plastové nádrže plovoucích nečistot a tuků. Odsaze-
né plovoucí nečistoty jsou dle potřeby odčerpány z této nádrže např. 
CAS vozem a dopravovány ke konečné likvidaci, např. do vyhnívacích 
nádrží. Z důvodu tuhnutí v zimním období doporučujeme periferii 
plovoucích nečistot řešit jako zateplenou, s možností vyhřívání, alter-
nativně využít krytého nezámrzného prostoru. K promíchávání lapáku 
vodou slouží dvě samostatná kalová čerpadla, umístěná v suché jímce 
na odtokové straně lapá-
ku. Výkon čerpadel lze 
měnit otáčkovou regula-
cí a jsou propojena tak, 
aby umožňovala záskok 
mezi komorami lapáku. 
Vlastní míchání je pak 
v pískové komoře prová-
děno soustavou trysek, 
umístěných na svislých 
odbočkách z hlavního 
výtlačného potrubí čer-
padla a vytvářejících tak 
vodní válec.

Prostor strojoven uložení pohonů spirálových dopravníků a čer-
padel doporučujeme odvodnit a zajistit jejich větrání. Součástí 
dodávky strojního zařízení je i rozvaděč, který zabezpečuje souběh 
a automatický provoz všech zařízení, která budou tvořit komplex 
dodávky lapáku. 

Provedení přítoku a odtoku čištěné vody může být alternativní 
a závisí zejména na dispozičním umístění celého objektu lapáku 
v prostoru ČOV. 

Pro pokrytí výkonových oblastí využití těchto lapáků byly pro 
počáteční období navrženy dvě velikosti zařízení, a to LPTH - 1 pro 
Q = 150 l/s a LPTH - 2 pro Q = 200 l/s. Pro jiné parametry lze upra-
vit rozměry a počet komor, resp. navrhnout individuálně konkrétní 
řešení, jež je fakticky omezeno zejména možnou délkou vyhrnovacího 
spirálového dopravníku písku. U menších průtoků lze vyhrnování 
písku dopravníkem nahradit přímým odsáváním, což zlevňuje řešení 
pro čistírny v kategorii mezi 10 000–30 000 EO.

KUNST, spol. s r. o. 
Palackého 1906, 753 01 Hranice, Česká republika 

tel.: +420 581 699 999, +420 602 588 953,  
fax: +420 581 699 921 

e-mail: kunst@kunst.cz, http://www.kunst.cz

KUNST, spol. s r. o., jako dodavatel technologických celků na klíč 
zajišťuje:
• Čistírny odpadních vod komunálních a průmyslových
• Úpravny vody pitné a užitkové
• Systémy vodního hospodářství
• Rekonstrukce, intenzifikace a modernizace 
• Kompletované kusové dodávky strojů a zařízení 
• Filtrační drenážní systém TritonTM

Společnost je korporativním členem CzWA, držitel certifikátů ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Od svého založení 
v r. 1991 zrealizovala společnost k současnosti cca 1 900 zakázek 
a dosáhla obratu 6,6 mld. Kč. 

Důležitým prvkem v chodu firmy je vývoj nových zařízení, vznikají-
cích ve středisku konstrukce za úzké spolupráce se střediskem projekce 
a renomovanými projektovými organizacemi. Řada z těchto zařízení 
v době vzniku představuje nové řešení, chráněné užitnými vzory. Prak-
ticky všechny takto vzniklé stroje a zařízení mají za sebou již roky nepře-
tržitého provozu a slouží k plné spokojenosti našich zákazníků. Vlastní 
výroba strojů, zařízení a příslušenství probíhá v dceřiné společnosti 
Strojírny a opravny Milenov s. r. o., ve které má společnost KUNST 100% 
majoritu. Kromě výrobků zaměřených pro pokrývání dodavatelských 
potřeb mateřské společnosti zde vznikají i zařízení, vyráběná dle doku-
mentace jednotlivých odběratelů. K pokrytí vzrůstající poptávky trhu 
po atypických rozměrech zde bylo uvedeno do provozu specializované 
středisko výroby podélně a příčně svařovaných trubek z nerezu.
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Domovní čistírny, skupina ČAO 
a výrobkový přístup v nových 
nařízeních vlády

Loni vydaný zákon o vodách konečně po létech dotáhnul do prak-
tického uplatnění část toho, co měla v úmyslu už dávno vousatá Směr-
nice rady 89/106/EHS, zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a následná nařízení vlády týkající se prohlašování shody 
– výrobkový přístup a s ním spojené postupy, propojení povolování 
a schvalování. Pokusme se na tuto změnu podívat nejprve s nadhle-
dem a pak teprve jít do detailů a hledat, co by mohlo být ještě zlepše-
no. Tj. nepoužít klasicky český přístup, kdy se začíná vyjmenováním 
toho, co se nepovedlo.

V čem jsou tedy zjevné přednosti výrobkového přístupu:
• Ochrana zákazníka – na trhu budou pro využití ve větších sériích 

jen výrobky dlouhodobě odzkoušené a bezpečné (zákazník sám 
nemá potřebnou odbornou kvalifikaci a mohl by být lehce okla-
mán).

• Zjednodušení práce pro úředníky – úředníci budou povolovat 
výrobky, u nichž je v celé Evropě jednotným způsobem zajištěna 
jejich bezpečnost a je u nich i předpoklad, že to, co je ověřeno 
zkouškou typu, je i dosažitelné v praxi (nemusejí ztrácet čas vyhod-
nocováním technologických parametrů a ti odpovědní mohou 
klidně spát).

• Korektní prostředí pro výrobce – srovnatelná soutěž podle předem 
daných pravidel – trh nebudou kazit pirátské firmy, které využívají 
pomalého šíření informací k jednorázovému nebo časově omeze-
nému prodeji nekvalitních výrobků.

• Ochrana životního prostředí instalací jen ověřených výrobků 
schopných dosahovat požadované parametry, a tedy i přínos pro 
všechny.
Princip výrobkového přístupu je tedy určitě užitečným pokrokem. 

I když se některým účastníkům procesu (např. výrobcům) může zdát, 
že na ně klade větší nároky, zejména co se týká nákladů spojených 
s certifikací – zkouška typu si vyžaduje náklady v řádech statisíců 
korun (obvykle kolem 600–700 tis. Kč), přesto z celkového pohledu 
by tento postup měl být mnohem ekonomičtější a ušetřit mnohem víc 
investorům, úřadům a provozovatelům. 

Vodní zákon a nařízení vlády pro vypouštění do 
povrchových a podzemních vod

Vodní zákon se stal tím předpisem, který výrobkový přístup umožnil. 
Navíc přišel i s revolučním návrhem: s možností realizovat domovní 
ČOV (dále jen DČOV) na ohlášení. Tj. uvedl do praxe postup, podle 
kterého jsou čistírny s CE zařazovány do tříd s ohledem na parametry 
dosažené zkouškou typu. Podle významu lokality jsou pak požadovány 
výrobky odpovídající třídy. Tím se propojilo zkoušení DČOV s garancí 
hodnot – alespoň u čistíren povolovaných na ohlášení. Nadále však 
zůstala možnost dodávat DČOV klasicky cestou vodoprávního řízení, 
kde by také mělo být vyžadováno prohlášení shody (jen z hlediska 
bezpečnosti atd.), ale za dosahování požadovaných hodnot vyplý-
vajících z vodoprávního řízení jsou odpovědni projektant, dodavatel 
a uživatel podle toho, jak si odpovědnost rozdělili.

Nejčastější argument proti
Každá novinka má své příznivce a i svá místečka, která se nepo-

dařilo napoprvé vychytat. Má samozřejmě i konzervativní odpůrce, 
kteří hledají především protiargumenty pro zavedení této novinky. 
Nejčastějším argumentem odpůrců výrobkového přístupu je to, že 

DČOV povolené na ohlášení a dozorované jednou za dva roky budou 
méně pod kontrolou než v současnosti. Pravdou ale je, že dosud 
v praxi úřady opravdu zkontrolovaných DČOV bylo za rok minimál-
ně (podle našeho průzkumu spíše jednotky než desítky). Teoreticky 
tedy kontrola jednou za dva roky bude mnohem častější a účinnější. 
Otázkou je, jak se podaří tento institut zavést do praxe tak, aby byl 
opravdu prováděn. 

Kde vznikají problémy s novými předpisy v praxi?
Některé vodoprávní úřady nepochopily, že v obou nařízeních jsou 

dva typy tabulek s hodnotami pro vypouštění. První typ tabulky pře-
depisuje hodnoty, které mají být požadovány jako emisní (pokud to 
místní podmínky dovolí a není nutno použít BAT), a je tedy určena 
pro vodoprávní řízení. Druhý typ slouží k zařazení do tříd. První 
typ se tedy používá při povolování nakládání s vodami a druhý 
při povolování na ohlášení. Bohužel trochu nešťastně jsou zvoleny 
názvy: kategorie v jednom nařízení a třída v druhém nařízení. Navíc 
ještě může dojít k záměně s velikostní kategorií. Příčinou problémů 
v praxi však není výše uvedené, ale horlivost některých úřadů, které 
i v případě vodoprávního řízení vyžadují ještě i to, aby DČOV zároveň 
splňovala hodnoty uvedené pro některou z tříd. Zejména je to pak 
problém u vypouštění do podzemních vod, kde parametry pro zařa-
zení do třídy PZV (výrobková třída pro vypouštění do podzemních 
vod) jsou přísné a zpravidla je jich možno dosáhnout kombinací více 
zařízení, přičemž kombinace jako taková není zpravidla předmětem 
prokazování shody (CE). Pro názornost jsme se pokusili o rozhodovací 
schéma popisující postup pro realizaci DČOV – viz obr. 1.

Obr. 1. Rozhodovací schéma při realizaci DČOV

Postup rozhodování
Investor se může rozhodnout, zda půjde cestou ohlášení nebo vodo-

právního řízení, každá z variant má své výhody a nevýhody, i když 
ohlášení je o chlup méně administrativně náročné a nevyžaduje pak 
každoroční odběry vzorků atd.

V případě podání návrhu na ohlášení pak úřad má dvě možnosti:
Úřad ohlášení akceptuje (vyjádří se kladně nebo nechá proběhnout 

lhůtu), to v případě, že třída DČOV vyplývající z hodnot při zkoušce 
typu a ze zařazení do třídy odpovídá požadavkům lokality. Automa-
ticky se pak má za to, že bylo povoleno i vypouštění, tj. není vydáváno 
povolení nakládání s vodami a investorovi vzniká povinnost jednou 
za dva roky si nechat zařízení prověřit osobou pověřenou MŽP.
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V případě, že úřad nesouhlasí s ohlášením, nebo stavebník rovnou 
zvolí cestu vodoprávního řízení, pak řízení probíhá obdobně jako 
dosud. Úřad zkontroluje, zda zařízení má prohlášení shody (v tom-
to případě je to z důvodů bezpečnostních atd.), vydá rozhodnutí 
o povolení stavby a v rámci vodoprávního řízení vydá i rozhodnutí 
o nakládání s vodami, kde tak jako dosud předepíše kontrolu odto-
kových parametrů.

Objekty přerušovaně a nepravidelně užívané  
a DČOV k nim

Jde asi o nejvíce zmiňovaný problém vzniklý novými nařízeními 
vlády. Tyto objekty bylo v minulosti doporučováno řešit např. sestavou 
septik a zemní filtr. Je to sestava, která dnes nevyhoví požadovaným 
parametrům pro vypouštění do vod podzemních. Stejně tak ale bude 
mít problém s nařízenými přísnými požadavky na amoniak a fosfor 
i přerušovaně provozovaná klasická „strojní“ ČOV, a tak budeme 
muset hledat nové vhodné technické řešení. Mezi možná řešení se 
nabízí dělení vod – pokud by se používaly bezfosfátové prací pro-
středky a pokud by moč byla oddělena, pak by bylo reálné dosahovat 
požadované hodnoty. Dalším řešením je použití speciálních sorpč-
ních filtrů na bázi zeolitů (řešení používaná v severských zemích na 
redukci amoniaku) nebo příměs strusky do náplně filtru na odstranění 
fosforu. Ale ani toho bychom se neměli bát – řešení se vždy najde. 
Spíše bychom ještě před tím, než začneme hledat technické řešení, 
měli prozkoumat, jak to doopravdy je s různými formami dusíku 
a jejich vlivem na živé organismy a člověka – to abychom zbytečně 
nešli do nějaké slepé uličky.

Problematika amoniaku a dusičnanů
Otázkou k diskusi je, nakolik by se měly lišit požadavky na vypouš-

tění do toků a podzemních vod. Při vypouštění do toků je logicky 
žádaná minimálně nitrifikace – s dusičnany si již tok poradí, ale 
amoniak může být toxický pro řadu organismů.

Při vypouštění do podzemních vod by ale vody měly být zbaveny 
dusíku úplně, dusičnany (dusitany) totiž projdou horninovým pod-
ložím do podzemní vody bez zachycení. Paradoxně se amoniak často 
ve vhodném prostředí zachytí a dusičnany projdou. Otázkou tedy 
je, zda se ještě jednou nad hodnotami pro vypouštění nezamyslet 
a k rozhodování přizvat jak odborníky se zkušenostmi se sorpčními 
vlastnostmi jednotlivých půd, tak i odborníky na zdraví, kteří jsou 
schopni posoudit, jak je to se vztahem dusičnanů a dusitanů k lid-
skému zdraví. Třeba nakonec překvapivě zjistíme, že by vypouštění 
do vod podzemních chtělo úplně jiný pohled. To, že v této oblasti 
hledáme a objevujeme, je logické. Vždyť vypouštět do podzemních 
vod se učíme a tradice u nás není – irská norma má pro toto vypouš-
tění asi 80 stran příkladů. Zatím jsou standardy pro vypouštění do 
toků použity i pro vypouštění do podzemních vod, ale po prvních 
debatách okolo této problematiky už začíná být zřejmé, že když dva 
dělají totéž, není to totéž.

Dozorování provozu DČOV
U DČOV povolených na ohlášení (§ 15a VZ) vzniká povinnost 

provádět jedenkrát za dva roky technickou revizi prostřednictvím 
osoby odborně způsobilé a pověřené MŽP. Pověření bude udělováno 
osobám s dostatečným odborným vzděláním, s technickým, admi-
nistrativním a organizačním zázemím a při splnění předpokladů 
pro kvalifikované provádění revizí (§ 59 VZ). V následujícím textu 
je popsán první pracovní návrh metodiky provádění těchto revizí 
z pohledu skupiny ČAO.

Osoba odborně způsobilá
Navrhujeme vydávat pověření osobám s minimálně středoškolským 

vzděláním a dvouletou praxí v provozování ČOV. Ověření předpokla-
dů pro kvalifikované provádění revizí by mělo být prováděno testem 
před odbornou komisí, s pravidelným přezkušováním.

Považujeme za nutné vypracovat také kontrolní mechanismy pro 
odhalování podvodných posudků, s možností stanovení postihu 
včetně možnosti odebrání pověření. Kontrolu by mělo provádět 
Ministerstvo životního prostředí, případně vodoprávní úřady.

Metodika provádění revizí
Výsledky provedené revize budou zaznamenávány do připraveného 

formuláře. Při sestavování formuláře lze využít bohatých zkušeností 
z ostatních států (např. Německo, Rakousko, USA a další).

Zpráva z provedené revize bude předána provozovateli DČOV. 
Ten je podle VZ povinen předat ji do konce příslušného roku vodo-

právnímu úřadu a ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize odstranit 
zjištěné závady.

Při zavedení bodového hodnocení revizí, kdy každý nedostatek 
bude oceněn příslušným počtem bodů dle jeho závažnosti, bude 
snadné provádět vyhodnocení a statistické zpracování výsledků. 
Kromě předání zprávy provozovateli pak může být zpráva zasílána 
také elektronicky příslušným institucím, přímo se nabízí využívat 
integrovaný systém pro ohlašování povinností ISPOP.

Co kontrolovat?

- dokumentace DČOV
Kontrola předložené dokumentace, soulad CE s dodanou čistírnou, 

kompletnost dokumentace (provozní řád, návody k používání pro 
všechna použitá zařízení, provozní deník apod.). Kontrola záznamů 
v provozním deníku, kontrola dokladů o způsobu likvidace přeby-
tečného kalu a kontrola odstranění závad zjištěných při předchozí 
revizi.

- technický stav DČOV
Vzhledem k dvouletému cyklu revizí je důležitá zpětná kontrola, 

že čistírna byla celou dobu v chodu, nejlépe odečtem spotřeby el. 
proudu.

Kontrola statiky čistírny, přístup k čistírně, poškození nebo netěs-
nosti nátokového a odtokového potrubí, poškození nebo nežádoucí 
úpravy vnitřních vestaveb čistírny. Kontrola vnějších vlivů, které 
mohou ovlivnit statiku nádrže (blízkost pojezdu, kořeny stromů, 
propady půdy v okolí čistírny).

Kontrola stavu a provozu všech technických zařízení čistírny, 
dmychadla, řídicí jednotky, spínacích hodin, aeračního systému, 
čerpadel vč. mamutkových, plovákových spínačů a dalších zařízení 
dle konkrétního typu čistírny.

- technologický stav DČOV
Kontrola stavu technologie čistírny podle použitého typu čištění.
U biologických čistíren s aktivovaným kalem kontrola množství 

a stavu aktivovaného kalu, měření koncentrace kyslíku a hodnoty 
pH v aktivační nádrži a v odtoku. Vizuální kontrola odtoku a stav 
separačního stupně (dosazovací nádrž, MBR). Problematická bude 
kontrola čistíren typu SBR, kdy je odtoková fáze zpravidla v nočních 
hodinách.

U čistíren s nárostovou kulturou kontrola stavu bionosiče a vrstvy 
nárostové kultury.

Kvalitu vyčištěné odpadní vody lze provést orientačním stanovením 
hodnoty amoniakálního dusíku přímo na lokalitě. V případě negativ-
ního výsledku (vyšší koncentrace než 10 mg/l) bude odebrán vzorek 
odtoku pro laboratorní analýzu v klasickém rozsahu.

Kontrola hydraulického a látkového přetížení čistírny oproti pro-
jektovaným hodnotám, včetně ověření skutečného počtu připojených 
obyvatel, odhadu reálné spotřeby vody v objektu, počtu dnů v roce, 
kdy je objekt využíván a posouzení chování obyvatel ve vztahu k pro-
dukci odpadních vod (práce mimo domov, malé děti, drtič odpadků, 
kuchařské zvyky a další).

Tento návrh metodiky provádění revizí DČOV bude v průběhu 
roku rozpracován. Současně se pokoušíme o navázání spolupráce 
s Ministerstvem životního prostředí. Chceme, aby metodika provádění 
revizí DČOV vyhovovala všem dotčeným subjektům a plnila správnou 
kontrolní funkci provozu DČOV.

Výrobkový přístup i u dalších výrobků
Po odlučovačích u zubařských křesel a DČOV se nabízí použití 

výrobkového přístupu i u dalších výrobků jako jsou odlučovače leh-
kých kapalin a lapáky tuků. U odlučovačů by zavedení bylo nejjedno-
dušší a i nejvíce přínosné. Na odlučovače je harmonizovaná norma, 
prohlašuje se shoda, vydává se CE, a tak chybí jen, obdobně jako pro 
DČOV, tabulka v nějakém legislativním předpisu, která by popisovala 
kdy, za jakých okolností jaká třída se má použít – obdoba tabulek 
v nařízeních vlády, kterými se DČOV zařazují do tříd. Naše skupina 
již v minulosti několikrát uvedený postup doporučila a dokonce je 
zpracován i návrh metodiky, která by stanovovala obdobná pravidla, 
jako jsou zvyklosti v Německu a Rakousku. Hlavní přínos by byl 
v tom, že by se začala používat velikostně odpovídající zařízení, 
obtoky by byly až nad jmenovitou kapacitu zařízení a zařízení by byla 
funkční. Nedocházelo by k tomu, že se při malých průtocích zachy-
cují v odlučovačích nerozpuštěné látky (s nasorbovanými ropnými 
látkami, težkými kovy, PCU atd.) a v době velkého průtoku jsou pak 
vypláchnuty do toků. 
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Závěr 
Možná více než shrnutí předchozího, tedy že výrobkový přístup je 

určitě krokem vpřed atd., by na závěr mělo zaznít, že chybí mecha-
nismy, ochota a umění diskutovat o vydávaných předpisech tak, aby 
tato diskuse vedla k co největší praktičnosti předpisů. Není jednodu-
ché dát dohromady předpis dotýkající se v podstatě několika oborů 
bez toho, aby mezioborová debata proběhla.

Při stanovení legislativních požadavků na výrobky (i všeobecně) 
by se mělo postupovat tak, že by se mělo prioritně vycházet z potřeb 
přírody – technologie schopné tyto potřeby plnit se dříve nebo 
později najdou. Disproporce mezi potřebným a možným by se pak 
mohly a měly řešit postupným dlouhodobě avizovaným zpřísňováním 
požadavků. Když bude poptávka, tak nabídka se vždy najde a vývoj 
tak půjde kupředu. 

Podmínkou pro to, aby legislativa někam směřovala je to, že musí 
existovat nějaká reálná vize (např. nejde zakazovat decentrál, ale 
nemít jiné řešení) a o této vizi musí probíhat mezioborová diskuse, 
nezastupitelná je i role seminářů, kde se střetávají různé skupiny lidí. 
Toto je cílem naší odborné skupiny ČAO. Praktickým naplněním snahy 

o diskusi o aktuálních tématech by pak měl být květnový seminář 
v Krkonoších s názvem Přírodní způsoby nebo high-tech?, který bude 
pojednávat o následujících tématech:
• Požadavky na kvalitu vypouštěných vod – do toků a do podzemí
• Čistící a sorpční schopnosti půd
• Samočistící pochody
• Problematika čištění a dočištění na přírodních útvarech
• Možnosti snížení zatížení odpadních vod – dělení vod, recyklace 

vod
• DČOV – třídy a BAT (opět nový pohled) a jim odpovídající techno-

logie
• Příklady high-tech
• Telemetrie
• Kontrola provozu a osoba způsobilá

za skupinu ČAO: 
Ing. Karel Plotěný a Ing. Martin Koller
ploteny@asio.cz, koller@ekosystem.cz

Skončila 4. konference Řešení 
extrémních požadavků na čištění 
odpadních vod – Blansko 2011

Zajímavou prohlídkou veřejně nedostupné jeskyně Býčí skála, pro-
vázenou zasvěceným komentářem RNDr. Miroslava Kovaříka, skončila 
již v pořadí 4. konference Řešení extrémních požadavků na čištění 
odpadních vod, která se již podruhé konala v Blansku. 

Stejně jako na předchozích akcích (konaných v letech 2005, 2007, 
2009), byli na této konferenci mezi přednášejícími i zahraniční hosté 
(prof. Ing. Drtil, PhD. – Slovensko, Mgr. Aquilar – Španělsko, Dipl. Ing. 
Schöne – SRN), kteří svými referáty zajímavým způsobem doplnili sou-
časný obraz oboru. Pomalu by se chtělo říci, že je škoda, že stejně jako 
u předchozích akcí chyběli až na výjimky v publiku i mezi přednášející-
mi mnozí známí představitelé některých zájmových skupin, oborových 
institucí, provozu a projekce, kteří do vývoje oboru svojí činností jinak 
výrazně zasahují nebo mohou zasahovat (pozitivně i negativně). 

Nosným tématem konference bylo hledání cest a objektivních 
technologických možností, jak naplnit cíle evropské legislativy dané 
požadavky na kvalitu povrchových vod a života v nich. Nástroje 
k naplnění tohoto cíle byly převzaty naší legislativou již v roce 2003 
jako závazné. Jsme toho názoru, že pro odbornou veřejnost musí být 
toto zadání zásadní, je-li potřeba povrchové vody opravdu chránit 
a pokud věříme, že stanovené požadavky jsou opodstatněné. Nic 
na tom nemůže změnit řada změkčujících novel (např. NV 61/2003 
a podobně), které konečné dosažení vytyčených cílů pouze odsouvají, 
i když většinou z reálných a pragmatických důvodů – jsou většinou 
přísnější než zatím platné normy většiny zemí EU 
a společnost nemá na jejich realizaci zatím peníze. 
Našim přáním pouze je, aby v rámci těchto odkla-
dů nevznikaly například pod označením zkratkou 
BAT stavby, jejichž technickými parametry daná 
morální „odpisová lhůta“ skončí dřív než odpi-
sy dané daňovým zákonem. Toho jsme svědky 
při mnoha rekonstrukcích ČOV postavených až 
po roce 1993, vynucených volným výkladem NV 
171/1993. Jsme přesvědčeni, že diskuse o našich 
technických možnostech a hledání nových cest již 
nyní je efektivní a nejlevnější cestou k dosažení 
stanovených cílů.

Čím byla letošní konference odlišná? S velkým 
potěšením musíme konstatovat, že především 
účastí zástupců vysokých škol, které svým vědec-
kým programem působí zdánlivě mimo obor, ale 
jak se na letošní konferenci ukázalo, je to pouhá 
povrchní klasifikace jejich zaměření. V několika 
referátech se objevily odborné termíny, na které 
zatím nebyli „ortodoxní čistírníci“ zvyklí, nebo 
na ně po odchodu ze školních škamen dávno 
zapomněli. Teorii procesního míchání a stručný 
přehled problematiky míchání nenewtonovských 
kapalin (například zahuštěné kaly) představili 
prof. Ing. Ditl, DrSc., a prof. Ing. Rieger, DrSc., oba 

Před zahájením...

Před jeskyní Býčí skálaHosté z ČVUT 

z ČVUT Praha, do teorie návrhu reaktorů na srážení solí železa nebo 
hliníku (například fosforečnanů) účastníky zasvětil doc. Ing. Látal, 
CSc., z VUT Brno, technický náměstek generálního ředitele VAS, a.s. 
S možnostmi aplikace nanoželeza nebo nanovláken v čistírenských 
technologiích účastníky seznámili zástupci kolektivu autorů z LTU 
v Liberci, Ing. Lacinová a Ing. Křiklavová a v neposlední řadě zásadní 
informace o vývoji sinic a jejich životních podmínkách ovlivněných 
moderními technologiemi ČOV představil prof. Ing. Maršálek z MU 
Brno. To byly hlavní odlišnosti a novinky této konference od předcho-
zích, naznačující podle nás správný směr ve vývoji spolupráce všech 
odborníků, kteří se také rozhodli zasvětit svoje schopnosti našemu 
oboru, jehož smyslem je zajištění zlepšení čistoty vod a optimalizace 
technologických procesů tento úkol garantujících. 

Ostatní prezentace dokazovaly stálý zájem o konferenci ze strany 
odborníků z tradičních odborných pracovišť (prof. Ing. Drtil, PhD., 
STU Bratislava; RNDr. Baudyšová, PhD., VÚV Praha; tým odborníků 
z VŠCHT Praha pod vedením prof. Ing. Wannera, DrSc.), ale i ze 
strany odborníků firem zabývajících se výrobou a dodávkami měřicí 
a monitorovací techniky (Ing. Mácová, PhD. – Endress-Hauser; Ing. 
Omelka – QHservis), případně ze strany odborníků firem dodávajících 
technologická zařízení ČOV (Ing. Hladík z HUBER TECHNOLOGY CS; 
Ing. Šmikmátor z JMA Hodonín; Ing. Zwettler z ARCO a další). Široká 
účast odborníků nás opravňuje k závěru, že je stále dostatečný prostor 
pro zlepšování a optimalizaci. To potvrzuje smysl organizování těchto 
konferencí s jasným programovým zadáním. 

Posluchači se seznámili s celkem 23 přednáškami, od čistě teore-
tických a výzkumných prací, přes technologickou teorii až po výrobu 
a dodávky strojů a zařízení, a jejich provozní aplikace se zaměřením 
na technologické problémy zvláště menších ČOV. Nechyběly ani 
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Sto účastníků na semináři Přínosy 
rozšířeného monitoringu a řízení pro 
provoz ČOV

Měření a řízení technologických parametrů na čistírnách odpad-
ních vod je dynamicky se rozvíjejícím oborem v rámci technologie 
vody. Poslední specializovaný seminář na toto téma, který se konal 
v roce 2008, vzbudil velký zájem a jeho účastníci se téměř nevešli do 
konferenčního centra. Poslední tři roky přinesly řadu nových aplikací 
měření a řízení na ČOV nejen v ČR a SR, a nasbíralo se tak dostatek 
dat, poznatků a zkušeností pro další specializovaný seminář. 

Seminář „Přínosy rozšířeného monitoringu a řízení pro provoz 
ČOV“ se konal dne 1. března 2011 v Konferenčním centru Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze na koleji Sázava. Seminář uspo-
řádala firma Hach-Lange s.r.o. pod záštitnou odborné skupiny CzWA 
Městské ČOV ve spolupráci s Ústavem technologie vody a prostředí 
VŠCHT Praha. Odbornými garanty programu byli prof. Jiří Wanner, 
DrSc., a Ing. Miroslav Kollár, Ph.D. Účast významného odborníka jak 
z akademické, tak z aplikační sféry zajistila, že v programu se obje-
vily příspěvky založené nejen na praktických zkušenostech, ale i na 
správné aplikaci teorie aktivačního procesu. Konferenční centrum 
pak zajistilo perfektní technické zajištění a příjemné prostředí pro 
sto účastníků akce.

Program ranního bloku přednášek, kterému předsedal Ing. Martin 
Fiala, Ph.D., otevřel Ing. Karel Hartig, CSc., přednáškou na téma 
„Současné trendy a koncepty řízení ČOV z pohledu technologů 
a projektantů“. Je zřejmé, že pro efektivní nasazení měření a řízení 
ČOV je nutné s ním počítat již při projektové přípravě akce. Před-
náška upozornila na některé limity klasických technologií, např. při 
odstraňování dusíku, a na to, jak se pro překonání těchto limitů dá 
využít měřicí a řídicí technika. Na tuto přednášku navázal příspěvek 
prof. Jiřího Wannera, DrSc., s názvem „Význam řízení parametrů 
kalu pro ekonomiku provozu ČOV“. Základní parametry aktivova-
ného kalu jako je stáří a koncentrace sušiny přímo ovlivňují účinnost 
aktivačního procesu, zejména procesy odstraňování dusíku. Množství 
aktivovaného kalu v systému ovšem také zásadně ovlivňuje spotřebu 
elektrické energie na provzdušňování. Dosavadní řízení těchto para-
metrů bez znalosti aktuální koncentrace sušiny aktivovaného kalu je 
vždy zatíženo nejistotou a větší rozšíření sond pro turbidimetrické 
stanovení koncentrace sušiny umožňuje odstranění této nejistoty 
a efektivnější řízení. Poslední přednáška v ranním bloku „Přínos 
nasazení analyzátorů P-PO4

3- provozovaných v rámci SčVK“ od 
Ing. Pavla Matušky se již zaměřila na praktické zkušenosti. Společ-
nost SčVK využívá měření koncentrace fosforečnanů v reálném čase 
patrně v největším rozsahu v rámci ČR, a proto se jednalo o zajímavé 
zkušenosti z úhlu pohledu provozovatele ČOV.

Dopolední blok pod předsednictvím Ing. Bc. Martina Srba se již 
naplno věnoval praktickým zkušenostem s řízením ČOV. Jedním 
z nejzajímavějších bodů programu byla přednáška Dipl. Ing. Micha-
le Haecka z německého výzkumného centra Hach-Lange s názvem 
„Optimalizace procesů s využitím standardizovaných řídících 
modulů“. Nasazení analyzátorové techniky a expertních řídicích 
systémů vyzkoušené na ČOV na několika lokalitách v Anglii ukázalo 

možnost úspory elektrické energie pro provzdušňování i potenciál pro 
úsporu dávkování externího substrátu. Přednáška praktickými zkuše-
nostmi s řízením vlastností aktivovaného kalu navázala na teoretický 
příspěvek prof. Wannera. Příspěvek poukázal i na možnosti zajištění 
kvality měření pomocí pokročilých diagnostických metod a výhody 
vzdáleného přístupu k datům a nastavením pomocí internetu. Ing. 
Martin Kapusta ze společnosti Siemens poté přednesl příspěvek 
„Predstavenie systému ASRTP pre ČOV Hamuliakovo“. Příspěvek 
přispěl do programu semináře pohledem odborníka na informační 
systémy a zabýval se nejen řízením konkrétní ČOV, ale celkovým infor-
mačním systémem v rámci vodárenské společnosti. Upozornil také na 
problematiku zabezpečení dat v informačních systémech, zvláště při 
bezdrátovém předávání dat. Poslední příspěvek v dopoledním bloku 
pronesla Ing. Martina Hudáková na téma „Riadenie technologického 
procesu po rekonštrukcii ČOV Košice“. Příspěvek popsal rekonstrukci 
ČOV, která byly koncipována tak, aby byla možnost zde maximálně 
využít moderní koncepty řízení technologických procesů.

Odpolední blok přednášek vedl RNDr. Ladislav Slovák a přednášky 
se věnovaly opět spíše praktickým zkušenostem s měřením a řízením 
v reálném čase. První přednášející Ing. Bc. Martin Srb představil 
příspěvek na téma „Zkušenosti s řízením přerušované aerace“. Před-
náška shrnula výsledky z aplikace systému založeného na pravidlech 
pro koncentrace forem dusíku pro řízení přerušované aerace na dvou 
ČOV. Aplikace systému přinesla zvýšení účinnosti odstraňování dusí-
ku i úspory elektrické energie a dosažené výsledky byly srovnatelné se 
systémy publikovanými v literatuře. Přednáška Ing. Miroslava Kollára, 
Ph.D., s názvem „Riadenie procesov pre odstraňovanie fosforu“ pak 
shrnula jak teoretické, tak praktické zkušenosti s tímto procesem, který 
je významným nákladem provozu ČOV. Zajímavý byl výklad o teorii 
odstraňování fosforu pomocí dávkování solí železa. V další části 
prezentace přednášející demonstroval možnosti dopředného a zpětno-
vazebného řízení procesů odstraňování fosforu na výsledcích z ČOV 
Martin-Vrútky. Seminář pak uzavřela přednáška Ing. Roberta Hricha 
„Intenzifikace biologického stupně čištění ČOV Modřice  a aplikace 
on-line měření”. Brněnská ČOV Modřice je ukázkou rozsáhlé aplikace 
on-line měřicí techniky na velké ČOV.

Po většině přednášek následovala diskuse, která ukázala pestrost 
návštěvníků semináře. V dotazech byl jasně vidět úhel pohledu pro-
jektanta, provozovatele nebo dodavatele technologií ČOV. Seminář tak 
splnil svoji úlohu ve výměně informací mezi odborníky z oboru. 

Závěrem chtějí organizátoři semináře poděkovat sponzorům, bez 
kterých by nebylo možno akci uspořádat. Akci sponzorovaly následu-
jící firmy: Siemens, DBD Controls, Marves, Kunst Hranice, Regotrans 
Rittmeyer a KH Kinetic.

Velký zájem účastníků i sponzorů, kvalita přednášek i diskuse 
ukazují na to, že organizátoři semináře uspořádali akci, která odpo-
vídá na aktuální otázky, které se v oboru čištění odpadních vod řeší. 
Stále přísnější limity i nutnost ekonomického provozu ČOV si žádají 
pokročilé strategie řízení procesů a je třeba i nadále poskytovat prostor 
pro výměnu informací v této oblasti.

Ing. Bc. Martin Srb
OS Městské čistírny odpadních vod

msrb@1scv.cz 

původní referáty z provozní praxe techniků generálního partnera 
konference: Vodárenské akciové společnosti, a.s.. 

Není smyslem těchto řádků podrobně vypisovat obsahy jednot-
livých prací, čtenář je může ve stručném přehledu nalézt na webu: 
os-rep.czwa.cz nebo ve sborníku, který je ještě v několika exemplářích 
k dispozici na sekretariátu CzWA. Důležité je, že se, jak doufáme, 
podařilo zajistit program plný nových podnětů a inspirace, což nám 
dává naději, že má smysl v práci pokračovat.

Na večerním koktejlu, který proběhl večer prvního dne konference, 
měli účastníci možnost navázat užitečné kontakty mezi sebou nebo 
s vystavovateli: během večera se postupně představilo devět z deseti 
vystavujících firem, které na svých prezentacích nabízely aktuální 
nabídku přístrojů, chemikálií a provozních zařízení. To užitečně 
doplnilo svým obsahem náplň konference.

Závěrem této stručné informace musíme poděkovat všem, kteří svojí 
prací na referátech přispěli k zajištění programu, milým zahraničním 
hostům za ochotu seznámit nás se svými zkušenostmi se speciálními 
technologiemi, členům OS REP a sekretariátu CZWA za aktivní a nedo-
cenitelný podíl na zajištění organizační a technické stránky celé akce 

a v neposlední řadě personálu hotelu PANORÁMA v Blansku – Češko-
vicích, za profesionální přístup a zajištění příjemného prostředí během 
celé akce. Za podporu také děkujeme všem sponzorům, jmenovitě: 
Vodárenská akciová společnost, a.s. (generální partner konference), 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., FEMAX ENGINEERING, a.s., 
SMV projekt, s.r.o., Sokoflok, s.r.o., a SYNTHON, a.s., a také CHKO 
Moravský Kras, která umožnila doplnit odborný program konference 
o již zmíněnou ilustrativní exkurzi do jeskyně Býčí skála. 

Realizační tým OS REP CzWA je připraven pokračovat v těchto 
aktivitách a uvítá užitečné podněty a připomínky z řad účastníků 
i od těch, kteří se této akce letos nezúčastnili. Případné dotazy k této 
akci, připomínky nebo dotazy k jednotlivým referátům dle programu 
můžete adresovat na e-mail: os-rep@czwa.cz nebo jan.foller@gmail.
com. Rádi všem odpovíme případně umožníme diskusi na naší 
webové stránce.

Ing. Jan Foller
vedoucí OS REP CZWA

jan.foller@gmail.com
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Problematika 
říčního dna

Již 25 let se scházejí limnologové z oboru 
říční ekologie na sympoziích, jejichž základ-
ní ideou je propojení různých pohledů na 
problematiku řek, především říčního dna 
a podříčí – hyporeálu – a to jak z hlediska 
základního výzkumu, tak praktických apli-
kací. Duchovními otci této myšlenky byli 
profesoři Otakar Štěrba a František Kubíček, 
vůdčí osobnosti oboru říční ekologie v České republice. První seminář se 
konal v roce 1986 v Olomouci, druhý v Kupařovicích (1990), třetí opět 
v Olomouci (1993, poprvé s mezinárodní účastí), následovala další mezi-
národní setkání, a to v Brně (1996), v Lunz am See, Rakousko (2000) 
a opět v Brně (2005). Sedmé sympozium ŘíČní DnO, jehož se účastnili 
kolegové z České republiky a ze Slovenska, se konalo 2.–4. listopadu 
2010 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity ve Šlapanicích u Brna. 
K tradičním organizátorům sympozií ŘíČní DnO/RIVER BOTTOM patří Masa-
rykova univerzita Brno, Univerzita Palackého Olomouc, Česká limnologická 
společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. 

Problematika, na kterou se sympozia zaměřují v posledních letech, 
souvisí zejména s hodnocením ekologického stavu toků, což logicky sou-
visí s procesem implementace Rámcové směrnice 2000/60/ES o vodní 
politice a probíhajícími národními i mezinárodními projekty. Projednávaná 
témata jsou jednak tradiční – spojená s rolí hyporheického biotopu, jednak 

zaměřená na hodnocení ekologického sta-
vu, a to jak na obecnější úrovni (metodické 
přístupy, dosavadní výsledky, zkušenosti, 
evropská mezikalibrační porovnávání), tak 
na úrovni řešení speciálních problémů, jako 
je například přístup k hodnocení tzv. měst-
ských toků nebo závažné a na mezinárodní 
úrovni aktuálně řešené téma hodnocení 

velkých nebroditelných toků. Další odborné příspěvky reflektují potenciální 
důsledky kolísání klimatu. Potřeba sofistikovaných metod indikace a hod-
nocení především funkčních změn v říčních systémech, ať už jde o změny 
vyvolané přímou antropogenní činností (disturbance i revitalizace), nebo 
o důsledky klimatických výkyvů, obrací pozornost k tématům taxonomickým, 
autekologickým i faunistickým a také k tématu hodnocení dlouhodobých 
změn modelových taxocenóz vodního hmyzu. Příspěvky prezentované na 
sympoziu jsou uvedeny ve sborníku: Zahrádková, S. a Řezníčková, P. (eds) 
Sympozium ŘíČní DnO VII. Sborník abstraktů a příspěvků. Masarykova 
univerzita Brno, 2010, 100 s. ISBn 978-80-210-5310-6.

Toto mimořádné číslo časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické 
informace přináší články vztahující se k projednávané problematice, a to 
zejména ekologickému a chemickému stavu toků.

Světlana Zahrádková 

METODY HODNOCENÍ 
FYTOBENTOSU PRO STANOVENÍ 
EKOLOGICKÉHO STAVU ŘEK U NÁS 
A V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH

Petr Marvan, Libuše Opatřilová, Markéta Fránková
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Souhrn
Evropská Rámcová směrnice o vodní politice klade na členské státy 

požadavek vypracovat metodiku hodnocení ekologického stavu vod 
založenou na míře jejich odklonu od přirozeného stavu. Tradiční přístup 
subjektivního hodnocení antropické deteriorizace kvality vody je recentně 
nahrazen exaktními nástroji založenými na srovnávání stavu konkrétních 
vodních útvarů či říčních úseků s referenčními lokalitami. Při porovnávání 
jednotlivých národních přístupů k hodnocení fytobentosu jsou důležitými 
faktory skupiny organismů, které jsou posuzovány, problematika definice 
taxonů, stanovení abundance druhů a definice referenčních podmínek. 
Zatímco metody hodnocení většiny členských států Evropské unie jsou 
založeny na hodnocení pouze rozsivkové části fytobentosu, český přístup 
zahrnuje všechny fototrofní organismy. Vzorky jsou zpracovány „in vivo” 
(nejpozději 48 hodin po odběru). Rozsivky jsou hodnoceny shodně jako 
ostatní složky fytobentosu. Kvantita se hodnotí odhadem relativní pokryv
nosti jednotlivých druhů. Seznam indikátorů obsahuje jasné vymezení 
taxonů s odkazem na determinační pomůcku.

Úvod 
Ještě koncem minulého století neměl monitoring toků na základě fytoben-

tosu vypracována žádná objektivní kritéria pro posouzení míry antropické 
deteriorizace kvality vody oproti předpokládanému přirozenému stavu. 
Měřila se a klasifikovala kvalita vody. Možný podíl člověka na dosažení dané 
kvality se v nejlepším případě jen odhadoval podle schopností a zkušeností 

posuzovatele. Rozvoj metodiky hodnocení kvality vody podle fototrofů pro-
bíhal v minulém století především cestou rozšiřování seznamu indikátorů 
o další druhy: počet začleněných fototrofů vzrostl oproti původním sezna-
mům, které byly k dispozici v 50.–60. letech minulého století (Liebmann, 
1962; Pantle et Buck, 1955; Zelinka et Marvan, 1961 aj.), několikanásob-
ně (Sládeček et al., 1981; Sládeček et Sládečková, 1996). 

Rámcová směrnice o vodní politice (Water Framework Directive, WFD, 
směrnice 2000/60/ES, 2000) uložila členským státům povinnost vypra-
covat metodiku a zavést hodnocení ekologického stavu vod v principu 
založené na míře jejich odklonu od přirozeného stavu. Oproti tradičnímu 
hodnocení kvality vody má tedy být ryze subjektivní odhad míry tohoto odklo-
nu nahrazen co nejpřesněji definovanými postupy hodnocení, v podstatě 
založenými na představě existence referenčních stavů reprezentovaných 
konkrétními referenčními lokalitami a sloužících jako srovnávací báze pro 
hodnocení konkrétních úseků řek či konkrétních vodních nádrží.

Přístupy k hodnocení fytobentosu v České republice 
a ostatních zemích

Při porovnávání jednotlivých národních přístupů k hodnocení fytobentosu 
jsou důležitými faktory skupiny organismů, které jsou posuzovány, proble-
matika definice taxonů, stanovení abundance druhů a definice referenčních 
podmínek. Většina členských států Evropské unie (EU) hodnotí pouze 
rozsivkovou část fytobentosu – buď všechny druhy, anebo s vyloučením 
planktonních druhů. některé státy do hodnocení zahrnují i další fototrofní 
organismy, které hodnotí stejnou metodou jako rozsivky (Česká republika), 
anebo metodou odlišnou (německo, Rakousko). Heterotrofní komponenta 
nemá být pode WFD do hodnocení zahrnuta vůbec. Důvody, proč se ve 
většině zemí používá k hodnocení fytobentosu pouze rozsivková část, jsou 
možnost dokladu správnosti determinace trvalými preparáty, počitatelnost 
frustulí a existence programu Omnidia, kterým lze spočítat širokou škálu 
indexů založených na hodnocení této složky fytobentosu. 

V evropských taxalistech vzniklých v rámci projektů AQEM (www.aqem.
de), STAR (www.eu-star.at) a EUROLIMPACS (www.eurolimpacs.ucl.ac.uk) 
a v databázi Omnidia (Lecointe et al., 1993) jsou jména taxonů brána jen 
s poslední navrženou koncepcí, která se však u mnoha stovek položek 
liší od koncepce uvedené v Süßwasserflora von Mitteleuropa (Krammer 
et Lange-Betalot, 1986, 1988, 1991a, 1991b) jako nejužívanějším deter-
minačním kompendiu. V českém taxalistu v databázi ARROW (databáze 
Českého hydrometeorologického ústavu, http://hydro.chmi.cz/isarrow/) 
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jsou tyto problémy řešeny zavedením jednomístných symbolů uváděných 
po čárce za jménem taxonu (např. S pro knihy ediční řady Süßwasserflo-
ra von Mitteleuropa) a zaváděním agregátů (agg.). V současné době 
obsahuje databáze jednak charakteristiky ekologických nároků řas podle 
ČSn 75 7716 (po ryze formálních opravách), jednak revidovanou verzi, 
v níž témuž jménu s různou koncepcí mohou být přiděleny různé ekologické 
charakteristiky. Jsou zaváděny i rodové indikátory, zpravidla s velmi nízkou 
indikační vahou. 

Kvantifikace rozsivek se ve všech zemích EU kromě České republiky 
provádí počítáním buněk nebo valv podle En 13946 (2003). Problémem 
tohoto přístupu je především to, že je nelze počítat in vivo (kvůli velkému 
množství detritu ve vzorcích), ale až v trvalých preparátech, kdy již nelze 
rozlišit mrtvé a živé buňky. Jednota není ani v započítávání úlomků valv 
a izolovaných a párovaných valv. Problematická je také determinace jedinců 
v bočním pohledu. V české „Metodice odběru a zpracování vzorků fytobento-
su tekoucích vod“ jsou abundance rozsivek vyžadovány ve stupních odhadní 
stupnice (Marvan et Heteša, 2006). Rozsivky se přiřazují k jednomu ze 
stupňů podle pokryvnosti, nikoli podle počtů frustulí/valv. Stupně stupnice 
nejsou vzhledem k pokryvnosti lineární, stupnice potlačuje význam hojněji 
zastoupených druhů a řidčeji zastoupeným druhům naopak připisuje větší 
význam. Postup odpovídá normě En 15708 (2009), a to variantě „single 
habitat sampling“.

Seznamy indikátorových taxonů
Pro srovnání seznamů indikátorových taxonů se zaměříme na postupy 

hodnocení vyvinuté v německu (Schaumburg et al., 2004) a Rakousku 
(Pfister et Pipp, 2005), s nimiž má Česká republika společný ekoregion. 
Oba navržené postupy hodnocení jsou založeny na ekologických charak-
teristikách fototrofů převzatých z tabulek publikovaných E. Rottem a spo-
lupracovníky (Rott et al., 1997, 1999; dále budou uváděny pod zkratkou 
RT). Ke společným znakům českého, německého a rakouského přístupu 
patří fakt, že Rakousko i německo převzaly stupnici Pantle-Buck-Sládeček 
(PBS) zavedenou v České republice, s rozpětím hodnot saprobity 0 až 4 
(oproti původní Pantle-Buckově stupnici 1 až 4, pokrývající oligo- až poly-
saprobitu, která byla rozšířena o xenosaprobitu s přiděleným pořadovým 
číslem 0). Výsledná indexová hodnota se vypočítává jako aritmetický 
průměr individuálních indexů, vážený součinem abundance (ta může být 
různě vyjadřována) a indikační váhy. 

Koncepce RT je založena na dvou odlišných seznamech indikátorů. 
Prvním seznamem je seznam pro saprobitu nakalibrovaný podle ukaza-
telů kyslíkového režimu, druhým je seznam pro trofii kalibrovaný podle 
aktuálních koncentrací fosforu (vedle nich jsou v citované práci z r. 1999 
i seznamy druhů s ekologickými nároky vztaženými ke zdrojům dusíku, ty 
však nejsou ve zmíněných metodikách – německé a rakouské – využívá-
ny). Mezi hodnocením určité lokality podle RT pro saprobitu a trofii může 
indexový rozdíl překročit až jeden stupeň PBS stupnice. Rozdíly však je 
možno z velké části připsat rozdílnému nastavení stupnice. na rozdílech 
v numerických charakteristikách přiřazených jednotlivým druhům se patrně 
zčásti projevila tendence posouvat saprobní hodnoty druhů s širokou ekolo-
gickou valencí (a tedy i s tolerancí přežívat v silněji znečištěném prostředí) 
směrem k vyšším hodnotám PBS stupnice. Platí to např. pro druh Ulnaria 
ulna (Fragilaria ulna s.s., Synedra ulna), tolerující až i situace, kdy ve vodě 
hromadně nastupuje Sphaerotilus natans, ale hojné i v oligosaprobitě, 
pokud pH ve vodě neleží pod neutrálním bodem. Podle ČSn 75 7716 
(1998) zůstává individuální index někde blízko středu PBS stupnice, v RT 
je však značně posunut k vyšším hodnotám. Totéž platí pro Achnanthes 
lanceolata s.l. Tento trend je patrný i v taxalistech vypracovaných jinými 
autory, např. u Van Dama et al. (1994). U hodnoticích systémů pracujících 
jen s rozsivkami ho patrně podporuje snaha nějak vyvážit nedostatek druhů 
vázaných výlučně na silně znečištěné zóny.

na rozdíl od německa a Rakouska má Česká republika zaveden jediný 
systém indikátorů s připojenými charakteristikami ekologických nároků 
(preferencí) vůči saprobitě chápané v širokém smyslu (Sládečkovo pojetí 
založené na paralelismu v saprobní a trofické klasifikaci povrchových vod, 
srov. např. Sládeček 1978, 1979 a velmi blízké i pojetí Casperse a Karbe-
ho, 1966). Tento pohled je jistě poplatný ekologickým situacím v době, kdy 
organické znečištění odpadními vodami bylo současně i hlavním zdrojem 
obohacování vod živinami. V současné době se mohou v přírodě vyskytnout 
situace, kdy se oba aspekty rozcházejí (např. na lokalitách ovlivněných 
přísunem živin aplikovaných v zemědělské výrobě), ale pro jejich detekci 
se zatím stávající bioindikátory jeví jako málo citlivé. 

Ze zpracování souboru dat získaných z monitoringu v letech 2006 a 2007 
vyplynul úzký vztah rakouského saprobního indexu k českému saprobnímu 
indexu se sklonem regresní přímky jen málo odlišným od 1 (obr. 1), což 
je v souladu s dřívějšími poznatky. naproti tomu hodnoty rakouského tro-
fického indexu jsou zřetelně vyšší než hodnoty pro český saprobní index 
(a vyšší i než rakouský saprobní index). Současně se zřetelně projevuje 
(rovněž ve shodě s dřívějšími poznatky) prohnutí regresní křivky. Potvrzuje se 
tedy úzký vztah mezi trofickým a saprobním aspektem ekologického stavu 

vody, ale současně i to, že nastavení škály pro trofický aspekt (hodnocený 
podle aktuální koncentrace fosforu) nebylo provedeno ve shodě se škálou 
pro saprobní aspekt.

V grafu jsou vyneseny výsledky všech rozborů bez ohledu na to, kolik 
indikátorů pro hodnocení ekologického stavu bylo v tom kterém vzorku 
k dispozici, tedy i ze vzorků s extrémně nízkým počtem druhů s přiřazenou 
ekologickou charakteristikou (až i méně než 5), a tedy s nízkou výpovědní 
hodnotou (patří k nim mj. i všechny vzorky s velmi odlehlou polohou bodů 
v grafu). návrh české metodiky hodnocení nemá dosud zavedeny podmín-
ky, kdy je možno výsledek rozboru brát za přijatelně spolehlivý. V úvahu 
přichází kromě intervalu spolehlivosti vypočtené metriky např. i suma 
indikačních vah zastoupených druhů. K určení kritérií bude nutno provést 
další podrobnější vyhodnocování.

Návrh hodnocení ekologického stavu podle fytobentosu
Základem současného českého přístupu k hodnocení ekologického stavu 

podle fytobentosu je stanovení saprobního indexu na základě indikátoro-
vých druhů, jejichž vztah k saprobitě a trofii toku byl v posledních dvou 
letech podrobně revidován. Český saprobní index je brán jako ukazatel 
nejen intenzity rozkladných procesů, ale i produkčních pochodů ve vodě, 
a tedy trofického aspektu ekologického stavu vody. Vzrůst nabídky živin od 
oligotrofních k eutrofním až polytrofním situacím je nicméně v přírodních 
podmínkách úzce korelován se vzrůstem koncentrace minerálních látek 
základního chemického složení vody. Ovlivnil jak kalibraci podle kritérií fází 
dekompozičních procesů (hledisko saprobity), tak zejména přímou kalibraci 
řas na trofii podle nabídky fosforu. 

První návrhy hodnocení tekoucích vod vypracované pro potřeby imple-
mentace Rámcové směrnice o vodní politice v České republice (např. pro 
biologickou složku makrozoobentos) zavádějí třídění toků podle geografické 
oblasti, nadmořské výšky a Strahlerova řádu vodního toku (oficiální typo-
logie schválena později – Langhammer et al., 2009). V prvním „návrhu 
metodiky hodnocení ekologického stavu toků České republiky podle 
fytobentosu“ (Marvan, 2007) je bráno v úvahu jen druhé a třetí hledisko, 
tedy nikoli odlišení podle geografických oblastí jako takových. Významnější 
než přímo geografická oblast se pro kritéria hodnocení ekologického stavu 
toků podle fytobentosu (a vůbec fototrofů) jeví základní chemické složení 
vody, podmíněné geologickým podložím (a vedle něho i dalšími, zčásti 
i antropickými vlivy). V citované studii jsou předkládány referenční a hraniční 
hodnoty odděleně pro vody na vápencovém a nevápencovém podkladu, 
přičemž návrh konkrétních hodnot se opíral o podklady vypracované pro 
Rakousko (Pfister et Pipp, 2005). Podle těchto podkladů dostaly vody 
z vápencových oblastí přísnější kritéria. Toto řešení bylo však výslovně 
označeno jako provizorní.

Z některých údajů obsažených v německé metodice (Schaumburg et 
al., 2004) naopak vyplývá, že by kritéria pro vápencové vody měla být 
méně přísná. Tento názor je ostatně v souladu s obecným vnímáním vlivu 
minerálního složení na trofické hodnocení vodních ekosystémů.

Obr. 1. Vztah hodnot českého saprobního indexu (osa x) a indexu počí-
taného podle rakouských saprobních valencí (trojúhelníky) a rakouských 
trofických valencí (čtverce) – rok 2006
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Podle aktualizovaného návrhu hodnocení jsou proto referenční a hraniční 
hodnoty určovány těmito proměnnými:
• nadmořskou výškou (rozsah 100–1000 m, pro hodnoty vyšší a nižší se 

bere příslušná okrajová hodnota; voleno stejně jako v původním návrhu 
snížení hodnoty indexu o 0,0004 na výškový metr);

• řádem toku podle Strahlera (volen shodně s původním návrhem vzrůst 
o 0,02 na řád);

• kyselou neutralizační kapacitou (KnK). Je to proměnná nahrazující roz-
lišování podle geologického podkladu. V německé metodice je hodnota 
1,4 mmol/l této proměnné používána k odlišení dvou typů vod pro 
hodnocení podle bentických sinic, vláknitých řas a makrofyt (nikoli však 
podle rozsivek; zde metodika zůstává při třídění podle geologického 
podkladu vápencový – silikátový; jde tu ovšem o zcela odlišné kritérium: 
ve vápencových oblastech je možno očekávat hodnoty KnK podstatně 
vyšší než 1,4). na rozdíl od přístupu v německé metodice vystupuje 
v navrhované české metodice KnK jako plynule proměnná hodnota. 
Pro výpočet referenčních hodnot se navrhuje použití lokálně naměřené 
hodnoty. To umožňuje detailnější odlišení vod v jedné a téže oblasti, např. 
ve flyšovém pásmu Karpat ve východní části Moravy, kde se mozaikovitě 
vyskytují vody s velmi rozdílnými hodnotami KnK a příslušně rozdílným 
druhovým spektrem bentických řas (Fránková et al., 2009). KnK vstu-
puje do výpočtu jako druhá odmocnina hodnoty vyjádřené v mmol/l, 
vynásobená 0,2.
Jednotlivé faktory (nezávisle proměnné) jsou spojeny lineárně do rovnice

y = 0,9 – 0,0004 * nadm. výška + 0,02 * Strahler + 0,2 * √(KnK),

kde  y je referenční hodnota charakterizující přirozený stav hodnocené 
lokality.

navržený vztah ke KnK je provizorním řešením, které je zatím podloženo 
statistickým zpracováním dat z několika desítek vzorků z lokalit s předpo-
kládaným ekologickým stavem blízkým přírodnímu. Jeho použitelnost bude 
nutno ověřit na podstatně větším souboru.

Kromě návrhu na zavedení KnK jsou navrhovány dvě další změny oproti 
původní koncepci metodiky hodnocení ekologického stavu. Jako horní mez 
dosažitelných indexových hodnot je místo původních 4,0 PBS stupnice pro 
oblast limnosaprobity navrhována hodnota 3,8. Důvodem je skutečnost, 
že se hodnocení kvality vody na rozdíl od hodnocení v době před vydáním 
Rámcové směrnice o vodní politice provádí bez heterotrofních organismů, 
a proto z vyhodnocování vypadávají mnohé polysaprobní druhy. Pokud by se 
vyhodnocování mělo omezit jen na rozsivky, pak by se nejvyšší hodnota PBS 
stupnice ještě dále snížila až na 3,4. I s touto možností česká metodika 
počítá pro případy porovnávání s metodikami aplikovanými v jiných zemích 
v rámci mezikalibračních porovnání.

Hraniční hodnoty tříd ekologického stavu jsou odvozovány tak, že se 
interval mezi referenční hodnotou a maximální indexovou hodnotou rozdělí 
na pět stejných segmentů. V původním návrhu byly hraniční hodnoty voleny 
v návaznosti na způsob navržený pro Rakousko.

Ani tento návrh není definitivní a hodnoty koeficientů nezávisle proměn-
ných se mohou změnit podle výsledků dalších analýz a mezikalibračních 
porovnávání.

Shrnutí
Z nastíněného návrhu metodiky hodnocení ekologického stavu toků 

podle fytobentosu vyplývají tyto hlavní rozdíly české koncepce od koncepce 
rozvíjené v jiných zemích EU:
• nezavádí se jiný postup hodnocení podle rozsivek a ostatních složek 

fytobentosu. Možnost odděleného hodnocení, resp. omezení hodnocení 
jen na rozsivky se uvažuje jen jako alternativní pro potřeby přiblížení 
metodik hodnocení při mezikalibračních cvičeních.

• Více než v jiných metodikách je zdůrazněn požadavek předběžného 
zpracování vzorku „in vivo“ s hlavním cílem ověřit fyziologický stav jednot-
livých druhů a snížit nežádoucí ovlivnění výsledku hodnocení zavlečením 
prázdných rozsivkových frustulí.

• Kvantita všech komponent vzorku fytobentosu se hodnotí odhadem rela-
tivní pokryvnosti jednotlivých druhů pomocí zavedených stupňů odhadní 
stupnice, jednotlivé frustule či valvy se tedy nepočítají ani u rozsivek. 
Toto je patrně nejpodstatnější rozdíl oproti metodikám jiných zemí EU, 
zavádějícím počítání rozsivek bez ohledu na jejich velikost (biomasu). 
Použitá stupnice snižuje význam velmi hojných druhů, mezi nimiž bývají 
zastoupeny druhy s širokou ekologickou valencí, a naopak zvyšuje 
význam méně zastoupených, ale ekologicky vyhraněnějších druhů. 

• Při přípravě seznamu druhů-indikátorů a přiřazených ekologických 
charakteristik je více než v jiných taxalistech kladen důraz na jasné 
vymezení, co se pod určitým taxonomickým jménem rozumí. Citace 
autorů a odkaz na popis už v současné době k jasnému vymezení 
taxonomické náplně určitého jména nestačí. na druhé straně český 
přístup zavádí společné ekologické charakteristiky pro taxonomicky 
nejednotné komplexy druhů s víceméně sympatrickým výskytem. 
Potřeba zavádění tzv. „merged“ druhů (obdoby agregátů – agg.) v čes-

kém taxalistu vyplynula i z výsledků posledního evropského ring-testu 
(Kahlert et al., submitted). 

• na základě analýzy dat se potvrdil úzký vztah mezi trofickým a saprobním 
aspektem ekologického stavu vody. Český saprobní index a indexy vypoč-
tené na základě rakouských saprobních a trofických valencí spolu silně 
korelují, proto zavedení indexu založeného pouze na trofických valencích 
do české metodiky by pravděpodobně hodnocení příliš nezpřesnilo. Lze 
předpokládat, že český hodnoticí index založený na revidovaných ekolo-
gických valencích je pro hodnocení ekologického stavu dostatečný.

• Aktualizovaný návrh hodnocení je snahou o zpřesnění vlivu faktorů 
základního chemického složení (obsahu vápenatých a hořečnatých ion-
tů, pH, celkové koncentrace minerálních látek – tedy vodivosti, kyselé 
neutralizační kapacity či alkalinity) na hodnocení ekologického stavu. Jde 
o faktory zásadní měrou ovlivňující výběr druhů na určité lokalitě, a bylo 
tedy nutné vyřešit odstínění jejich vlivu od vlivů organického a trofického 
znečištění. Jeho případné zavedení slibuje zpřesnit hodnocení např. ve 
vnějším flyšovém pásmu Karpat (ekoregion 10, Karpaty) a oblasti jižní 
Moravy (ekoregion 11, Panonská nížina), ale i např. na místech lokálního 
výskytu vápence, v oblastech rozšíření dystrofních vod, ale i v pískovco-
vých oblastech České křídové tabule, tedy i v typech vod vymykajících 
se stávající vypracované typologii vod.

• Slibným zdrojem informací se jeví porovnávání s historickými daty 
o složení fytobentosu toků, byť i z doby nepříliš dávno minulé. První 
výsledky takových porovnávání ukazují, že ke změnám druhového složení 
mikrofytobentosu s dopady na hodnocení ekologického stavu skutečně 
v průběhu posledních 50 let došlo i v horských oblastech.

Poděkování 
Studie byla zpracována  za podpory výzkumného záměru Ministerstva 
životního prostředí ČR (MZP0002071101). 
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European Water Framework Directive places on its member countries 
requirements to elaborate methodology assessing ecological status of 
waters based on their decline from natural status. Traditional approach 
of subjective evaluation of anthropic deteriorization of water quality is 
recently replaced by exact tools based on comparison of status of par
ticular water bodies with reference sites. Among national approaches 
factors such as which groups of organisms to consider, problematic of 
taxa delimitation, species abundance assessment and defining referen
ce status are the most important. While methods of most European 
countries are based solely on diatoms, Czech approach considers all 
phototrophic organisms. Samples are processed in vivo (at the latest, 
48 hours after collecting). Diatoms are evaluated equally as other algal 
groups. Quantity is determined as relative coverage of particular taxa. 
List of indicators contains clear taxa delimitation referring to particular 
determination literature.

NA OKRAJ PĚTI LET MONITORINGU 
MAKROFYT V TOCÍCH  
ČESKÉ REPUBLIKY

Vít Grulich

Klíčová slova
vodní makrofyta – vymezení – společenstva – Česká republika

Souhrn
Od roku 2006 probíhá monitoring vodních makrofyt na vodních tocích 

České republiky. Článek se zamýšlí nad čtyřmi problémy, které se týkají 
sběru a vyhodnocování takových dat: vymezení vodních makrofyt na 
gradientu vlhkosti (do vod často vstupují mokřadní druhy), vztahu vod
ních makrofyt stojatých a tekoucích vod (většina taxonů makrofyt tuto 
vlastnost prostředí nerozlišuje), vymezení společenstev vodních makrofyt 
a problém stanovení optimálního stavu této vegetace.

Monitoring vodních makrofyt je organizován pro naplnění požadavků 
dvou směrnic Evropské unie. Vyžaduje jej Rámcová směrnice o vodách 
(2000/60/ES), která považuje vodní makrofyta za dílčí složku vodní 
bioty. V důsledku toho požaduje jejich monitoring, aby i jeho pomocí bylo 
možné komplexně vyhodnocovat stav, respektive kvalitu vodního prostře-
dí. Sledování vodních makrofyt vyžaduje rovněž směrnice 92/43/EHS 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin. Jedním z explicitně jmenovaných stanovišť je makrofytní vegetace 
vodních toků (habitat 3260 Water courses of plain to montane levels with 
the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation). V tomto 
případě je cílem ochrany samotná makrofytní vegetace.

Metodiky sběru dat pro účely monitoringu pro obě směrnice, které 
byly pro ČR zpracovány (Grulich et Vydrová, 2006; Vydrová et al., 2010), 
vycházejí z velmi podobných předpokladů, jediným rozdílem je délka moni-
torovaného úseku (500 m pro Rámcovou směrnici, 1 000 m pro směrnici 
o stanovištích). Vzhledem k segmentování kilometrového úseku při moni-
toringu pro směrnici o stanovištích na dílčí úseky 100 m dlouhé, pro něž 
se sbírají data samostatně, by bylo možné bez problémů tato data použít 
i k monitoringu pro Rámcovou směrnici o vodách. 

Monitoring makrofyt pro Rámcovou směrnici započal v roce 2006, 
pro směrnici o stanovištích v roce 2009. V průběhu let 2006–2009 tak 
bylo analogickým přístupem prozkoumáno celkem 284 profilů v českých 
i moravských tocích. Tyto aktivity vyvolaly řadu diskusních otázek, které 
vycházejí z podstaty velmi specifického objektu, kterým vegetace vodních 
makrofyt nepochybně je. Jejich zodpovězení má rozhodující vliv na hledání 
adekvátního modelu vyhodnocování sebraných dat, a tedy na interpretaci 
časových změn.

Co jsou makrofyta?
První diskusní otázkou je samotná definice vodních makrofyt. národní 

metodika pro Rámcovou směrnici o vodách (Grulich et Vydrová, 2006) 
je definuje jako rostliny ze stanovišť, která jsou po 150 dnů v roce pod 
vodou. Tento logický požadavek lze ale objektivně vyjádřit jen s obtížemi. 
Více druhů vodních rostlin je tzv. obojživelných: jsou schopny např. více 
let po sobě vegetovat, aniž by se dostaly mimo vodní prostředí, ale na 
druhé straně dobře snášejí vyschnutí a úspěšně přežívají celou vegetační 
sezonu mimo vodní prostředí. Příkladem může být např. Littorella uniflora, 
která tvoří „trávníčky“ na dně vodní nádrže, ale v takovém případě zůstává 
sterilní a intenzivně se rozrůstá pouze vegetativně. Generativně se množí, 
když se rostliny dostanou na delší časové období nad vodní hladinu. 
K tomu dochází buď při poklesu hladiny nádrže, nebo poté, co jsou rostliny 
uvolněné ze dna vyplaveny na břeh (Chrtek, 2000). Opačným příkladem 
je Persicaria amphibia, která je běžně fertilní pouze ve vodním prostředí, 
zatímco terestrické rostliny jsou vytrvalé, klonální a schopné dlouhodobě 
přežívat mimo dosah vodní hladiny, např. na ruderálních stanovištích, 
a zůstávají většinou úplně sterilní (Chrtek, 1990).

Dlouhodobost přežívání ve vodním prostředí nejsme schopni jednoduše 
posuzovat; je tedy nezbytné stanovit vodní makrofyta výčtem v podobě 
závazného seznamu (taxalistu). Sporným momentem bude samozřejmě 
ohraničení vůči „nemakrofytům“: tento problém velmi dobře dokumentuje 
srovnání seznamů vodních makrofyt. Krokem ke sjednocení přístupů by 
mohl být nedávno zveřejněný světový přehled vodních makrofyt (Cham-
bers et al., 2010), ale zdá se, že je k makrofytům poměrně „velkorysý“. 
Podobně dosti široce je pojat taxalist německý (Anonymus, 2007), v němž 
je obsaženo více spíše mokřadních druhů, které podle níže uvedeného 
pokusu o objektivizaci vymezení této ekologické skupiny jsou již za hrani-
cemi vymezení makrofyt.

V citovaných seznamech se velmi projevuje subjektivní nazírání badatelů, 
kteří je sestavovali – zásadní spor se vede o stanovení mezní polohy na 
± plynulém gradientu vztahu druhů k vodnímu prostředí, zde konkrétně je 
třeba tuto hranici hledat v břehových porostech.

Aby bylo možné srovnání na mezinárodní úrovni (i z důvodu vyhodnocení 
druhového zápisu), je nutné obsah taxalistů srovnat. Považujeme za velmi 
vhodné, aby takové srovnání bylo objektivizováno na základě obecněji plat-
ných parametrů. Za vhodnou platformu považujeme Ellenbergovy indikační 
hodnoty pro vztah k vodě (Ellenberg et al., 1992). Ellenbergovy indikační 
hodnoty (dále EIH) představují empiricky stanovené řady průměrných vztahů 
druhů středoevropské flóry k základním proměnným prostředí (voda, živiny, 
pH, světlo, teplota, kontinentalita). Zpravidla jsou vyjádřeny devítičlennou, 
v případě vody dvanáctičlennou stupnicí. Pro definici vodních makrofyt 
jsme použili EIH pro vodu v rozmezí stupňů 10–12, s výjimkou několika 
málo druhů, pro které byla stanovena hodnota EIH pro vodu 9, ale tyto 
druhy vytvářejí (i v ČR) dlouhodobě přežívající submerzní nebo plovoucí 
formy (např. Schoenoplectus lacustris, Butomus umbellatus). Je třeba si 
uvědomit, že EIH v žádném případě nezachycují šíři ekologické valence 
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hodnocených druhů, ale jejich střední hodnotu; šíře se v každém případě 
může mezi druhy velmi lišit. Určitým problémem je ovšem také posun 
ekologických vlastností některých druhů na gradientu oceanity – některé 
druhy v oceánickém klimatu dokáží celoročně přežívat na bahnech, zatímco 
v kontinentálnějším prostředí rostou výhradně submerzně.

Jiná kritéria platí pro vodní makrofyta z bezcévných rostlin. U mecho-
rostů, které jsou těsněji svázané s vodním prostředím než cévnaté rost-
liny, je zahrnutí do taxalistu makrofyt ještě problematičtější než u rostlin 
cévnatých. Mnoho druhů mechorostů úspěšně přežívá na hranici mezi 
suchozemským a vodním prostředím; objektivní hranice pro „obligátnost“ 
či „fakultativnost“ takového výskytu je možné stanovit ještě nesnadněji. 
Indikační hodnoty pro vodu byly pro mechorosty také stanoveny (Düll in 
Ellenberg et al., 1992), avšak stupnice nejsou totožné. německý taxalist 
makrofyt (Anonymus, 2007) mechorosty zahrnuje; i v případě této skupiny 
se však zdá, že mnoho jmenovaných taxonů má spíše mokřadní charakter. 
Problematika mechorostů bude muset být znovu posuzována; na pracovní 
úrovni se tomuto problému předběžně věnovala S. Kubešová (Moravské 
zemské muzeum Brno). naproti tomu klasifikace řas, které z praktického 
hlediska jsou zařazeny mezi makrofyta (ruduchy z čeledi Lemaneaceae 
a parožnatky), je diskuse prosta.

Stojaté versus tekoucí vody
Vodní makrofyta mají nejen širší vztah k základním parametrům 

prostředí, ale mají i dosti volný vztah k proudění vody. Ukazuje se, že 
převážná většina objektivně vymezených druhů vodních makrofyt (viz výše) 
se vyskytuje ve vodách tekoucích i stojatých. Je logické, že v tekoucích 
vodách nepřevažují druhy nezakořeněné ve dně, ale rozhodně nejsou 
ani v těchto podmínkách vyloučeny. nejběžnější druhy nezakořeněných 
vodních rostlin – okřehky, zejména Lemna minor – najdeme v tekoucích 
vodách nejen v tišinách v zátočinách při břehu, ale zejména v porostech 
jiných, zakořeněných makrofyt, např. v lakušnících (Batrachium), a to 
i v relativně rychle proudící vodě (Grulich et Vydrová, unpubl.). Vztah 
k proudění vody je natolik ambivalentní, že ze standardních fytocenologic-
kých zápisů společenstev vodních rostlin nejsme často schopni rozeznat, 
zdali jde o bystře proudící vodu v řece nebo o stojatou vodu v mělké tůni 
nebo rybníce. Tuto skutečnost vyjadřuje i převod rostlinných společenstev 
na biotopy v 2. vydání Katalogu biotopů ČR (Chytrý et al., 2010, 26), 
který ve výčtu asociací biotopu tekoucích vod výslovně poznamenává, 
že sem patří také další jednotky vodních makrofyt jmenované u biotopů 
stojatých vod, přičemž rozhodující pro přiřazení porostu určité asociace 
do biotopu je proudění vody. naproti tomu současná fytocenologická kla-
sifikace společenstev pracuje výhradně s druhovou skladbou bez ohledu 
na proměnné prostředí (cf. Chytrý, 2007) a druhová skladba skutečně 
tedy nemusí proudění vody odrážet. 

Z výše uvedeného vyplývá, že definovaná společenstva vodních makrofyt 
nemohou být rozhodujícím kritériem pro stanovení, zda jde o vodu stojatou, 
nebo tekoucí. Logickou absurditou se ovšem staly praktiky počátků mapo-
vání biotopů pro soustavu natura 2000. Vycházely z metodického pokynu 
v prvním vydání Katalogu biotopů (Šumberová in Chytrý et al., 2001, 22): 
zde je výslovně uvedeno, že lze mapovat mozaiku biotopů stojatých a tekou-
cích vod. Mozaika je přitom definována jako nahloučení bodových segmentů 
nebo malých polygonů (Guth, 2009); v praxi se používá při jemnozrnném 
(a opakovaném) střídání biotopů na malé prostorové škále.

Za zavádějící lze považovat i ekologické charakteristiky některých vodních 
makrofyt v základních botanických příručkách. Květena (Husák et al., 1988) 
charakterizuje lakušník Batrachium aquatile jako druh stojatých a pomalu 
tekoucích vod rybníků, tůní, potoků a odvodňovacích kanálů. Podobně Klíč 
(Kaplan in Kubát et al., 2002) ekologicky charakterizuje lakušník B. aquatile 
jako druh „rybníků, tůní, potoků a odvodňovacích kanálů“, blízce příbuzný 
(a v Květeně nerozlišovaný) druh B. peltatum jako druh „stojatých, velmi 
vzácně i pomalu proudících vod menších toků“. Přitom je zřejmé, že tyto 
lakušníky (podle současného názoru především B. peltatum, P. Koutecký 
in litt.) se vyskytují i v bystře proudících vodách středních toků řek. Rozsáh-
lejší výskyty lakušníků z okruhu B. aquatile z prudčeji tekoucích toků jsou 
známy např. z Vltavy mezi Vyšším Brodem a Českými Budějovicemi (Rydlo 
et Vydrová, 2000), z Otavy nad Strakonicemi (Rydlo, 1994) nebo ze Svratky 
nad Tišnovem (Grulich et Vydrová, unpubl.). Taxonomická problematika 
středoevropských populací lakušníků je ovšem stále nedořešená.

Pokud se podíváme na flóru makrofyt tekoucích vod v reálných pod-
mínkách, zjistíme, že naprosto převažující většina druhů je schopná růst 
v podmínkách tekoucích i stojatých vod. Z celkového počtu 120 druhů 
cévnatých rostlin zjištěných během dosavadních průzkumů v tekoucích 
vodách ČR nebyly pouze dva zjištěny ve vodách stojatých (lakušníky Batra-
chium fluitans a B. penicillatum), jeden další druh (stolístek Myriophyllum 
alterniflorum) byl ve stojatých vodách zjištěn pouze výjimečně (Bufková et 
Rydlo, 2008); tento druh se ovšem v severní Evropě ve stojatých vodách 
vyskytuje zcela pravidelně (Sirjola, 1969; cf. též Dierßen, 1996). Všechny 
ostatní druhy cévnatých rostlin pozorované na území ČR v tekoucích vodách 
byly zjištěny také ve vodách stojatých, i když preference, resp. frekvence 
v tekoucích, resp. stojatých vodách je pro každý druh různá – přitom vztah 

preference a frekvence k rychlosti proudění vody navíc nemusí mít vždy 
lineární charakter (Sirjola, 1969)! 

Vztah bezcévných rostlin a proudění je poněkud odlišný. U mechorostů 
je vztah k tekoucí versus stojaté vodě zřejmě podobný jako u rostlin cév-
natých. Hlavním problémem je samotné zařazení mechorostů do taxalistu 
(viz výše); k diskutované problematice ovšem patří také neostré ekologické 
rozhraní mezi prameništěm a tekoucí vodou, jakož i neostré hranice mezi 
mokvavou skalkou a vodopádem. Přesto není vyloučeno, že výhradně na 
tekoucí vody je vázán mech Fontinalis squamosa, který je zřejmě tedy 
jejich dobrým indikátorem. naproti tomu příbuzný, mnohem hojnější druh 
F. antipyretica se výjimečně může vyskytovat i ve vodách stojatých (např. 
Bufková et Rydlo, 2008). 

Ruduchy, které jsou součástí vodních makrofyt (druhy rodů Lemanea 
a Paralemanea), se zřejmě vyskytují v proudících vodách bez výjimky (Kuče-
ra et Marvan, 2004). Parožnatky (Characeae) nebyly dosud v tekoucích 
vodách v ČR zjištěny, ačkoli některé taxalisty je uvádějí, např. německý 
(Anonymus, 2007). V přehledu parožnatek ČR (Caisová et Gąbka, 2009) 
vztah k tekoucí vodě není na obecné úrovni vůbec probírán, mimo stojatou 
i z tekoucí vody autoři výslovně uvádějí jen druhy Nitella opaca a Tolypella 
intricata. Z konkrétně citovaných údajů (Caisová et Gąbka, l.c.) vyplývá, 
že oba druhy byly z tekoucích vod doloženy pouze na počátku 20. století.

Jedno, nebo více společenstev?
Vodní makrofyta vytvářejí zpravidla druhově chudé porosty. Pro biotop 

tekoucích vod uvádí Katalog biotopů (Chytrý et al., 2010) celkem šest 
asociací, v nichž je povětšinou jen jeden dominující druh: tento postup 
vychází z metody klasifikace společenstev (viz výše). Při hodnocení vegetace 
převážné většiny vodních toků v současnosti, jejichž druhová diverzita vod-
ních makrofyt je nízká, tato metoda nečiní zvláštní obtíže. Odlišná situace 
nastává v tocích s nápadně větší druhovou diverzitou, které jsou v ČR spíše 
neobvyklé (Labe pod Kolínem, Ohře mezi Chebem a Sokolovem). na Labi 
bylo zjištěno v kilometrovém úseku až 15 druhů makrofyt (Rydlo, 2007), 
na Ohři rovněž 15 druhů makrofyt (Pivoňková et Rydlo, 1992; Grulich et 
Vydrová, unpubl.). To odpovídá 11 (v Labi), resp. 8 (v Ohři) fytocenology 
rozlišovaným rostlinným společenstvům. Pokud se podíváme na ekologické 
rozdíly mezi takto vymezenými jednotkami, najdeme v podstatě jen dvě 
ekologicky vyhraněnější skupiny porostů – zjednodušeně: klidnější voda 
+ bahnité dno a prudší voda + písčité nebo štěrkovité dno. Porosty aso-
ciačních dominant se často zcela prolínají a vymezit plochu pro zapsání 
fytocenologického snímku tak, aby představoval „vyhraněné“ společenstvo, 
je obtížné. Za takové situace se nabízí úvaha, zda prolínající se porosty 
asociačních dominant jsou skutečně samostatnými vegetačními jednotkami 
– proti tomu stojí argument, že v jiných tocích se takové porosty vyskytují 
samostatně. Vyvstává ovšem logická pochybnost, zda druhově chudé 
porosty nepředstavují stav druhotně (antropicky) ovlivněný. na druhé straně 
ovšem není vyloučeno, že druhově chudé porosty mohou mít přirozený 
charakter, a naopak, některé druhově bohatší porosty mohly vzniknout 
následkem lidského zásahu. K rozhodnutí by však bylo třeba mít povědo-
most alespoň o charakteru diverzity vodních makrofyt z dob před zásadními 
technickými úpravami toků a z doby před podstatným ovlivňováním kvality 
vody průmyslovým a komunálním odpadem, tj. z poloviny 19. století. Taková 
srovnávací data z ČR však víceméně chybějí.

Co je „optimální“ stav?
Od samotné definice makrofyt se odvíjejí úvahy o vyhodnocování druhové 

skladby. V pilotním projektu hodnocení makrofyt pro Rámcovou směrnici 
se ukázalo, že větší druhová diverzita často znamená, že v daném profilu 
jsou především druhy s širokou ekologickou amplitudou, a tedy nemající 
příliš velkou výpovědní hodnotu pro jemnější posuzování kvality. Tento 
problém se znásobuje, pokud je definice makrofyt širší a zahrnuje i běžné 
mokřadní druhy, které se objevují v břehových porostech. naproti tomu 
se některé citlivější druhy s vyšší indikační hodnotou občas vyskytnou 
v profilech druhově chudých. Z většiny toků chybějí datované časové řady 
o makrofytech. nejkvalitnější údaje pocházejí ze středního úseku Labe ze 
3. čtvrtiny 20. století (Rydlo, 2007). nemáme tedy příliš velkou představu 
o dynamice druhové diverzity v průběhu 20. století. Výše zmíněný článek 
o Labi (Rydlo, l.c.) poukazuje na to, že pokud přestanou působit stresu-
jící faktory, mají makrofyta poměrně dobrou schopnost obsazovat dříve 
ztracené profily a vegetace je schopná regenerovat. Pro většinu druhů 
s vyšší indikační hodnotou ovšem trvá zásadní podmínka, že někde výše 
proti proudu musí být zásoba diaspor. Byl-li tedy určitý druh v toku zničen, 
technická řešení kvality vody nejsou dostačující podmínkou pro jeho přiro-
zenou regeneraci. Druhy s širší ekologickou amplitudou mohou být ovšem 
šířeny i proti proudu, popř. z refugií mimo vlastní tok, např. prostřednictvím 
vodních ptáků nebo dokonce i ryb (Pollux, 2011).

Sběr terénních dat podpořil VÚV TGM a AOPK, na zpracování výsledků 
byly zčásti využity prostředky výzkumného záměru MSM 0021622416, 
podporovaného MŠMT ČR.
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Notes to monitoring of aquatic macrophytes in the Czech streams 
(Grulich, V.)
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In the Czech Republic, monitoring of aquatic macrophytes in streams 
started in 2006. This paper discusses 4 problems of collection and 
evaluation of these data: a) delimitation of true aquatic macrophytes in 
the moisture gradient (aquatic habitats are colonized by various wetland 
species), b) relation of macrophytes to running and/or still water (most 
of species unindistinguished both types), c) delimitation of communities 
of macrophytes and d) problems of qualitative evaluation of vegetation 
of aquatic macrophytes.

HOdNOCENí TEKOUCíCH VOd ČR 
PODlE MAKROZOOBENTOSU: 
VýVOj A POPiS METODiKY

Libuše Opatřilová, Jiří Kokeš, Vít Syrovátka,  
Denisa Němejcová, Světlana Zahrádková 
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Souhrn
V intencích požadavků Rámcové směrnice o vodní politice (2000/60/ES) 

byl navržen národní přístup k hodnocení ekologického stavu útvarů tekou
cích povrchových vod podle makrozoobentosu. Uvedená metoda může být 
aplikována pouze na vzorky, které byly odebrány a zpracovány metodou 
PERLA (ČSN 75 7701), je tedy určena pro hodnocení broditelných toků na 
základě multihabitatových vzorků makrozoobentosu standardní velikosti, 
odebraných na vhodném místě za normálních hydrologických podmínek. 

Multimetrický index byl odvozen pro šest tzv. nadtypů toků, určených 
na základě velikosti toků a nadmořských výšek, a to různými kombina
cemi šesti až sedmi různě vážených metrik a indexu B, vypočítaného 
predikčním modelem. 

Předložená metoda musí být podrobena mezikalibračnímu porovnání 
v rámci zeměpisných skupin (Geographical Intercalibration Groups) – tzv. 
centrální/baltské (Central Baltic GIG) a skupiny východokontinentální 
(Eastern Continental GIG), konkrétní nastavení hranic tříd může ještě 
doznat změn.

Úvod
Rámcová směrnice Evropské unie 2000/60/ES o vodní politice (RS) 

požaduje, aby každý členský stát zhodnotil ekologický stav svých toků 
a vyjádřil jej pěti třídami (velmi dobrý, dobrý, střední, poškozený, zničený). 
Pro toto hodnocení RS definuje použití tzv. biologických složek kvality – jed-
nou z nich je společenstvo makrozoobentosu (bezobratlí živočichové větší 
než 1 mm žijící na dně). na vlastní metodu hodnocení ekologického stavu 
Evropská unie klade pouze obecné požadavky. Jednotlivé státy tedy vyvíjejí 
vlastní metody hodnocení, jež jsou následně srovnávány v tzv. mezikalib-
račním porovnání a popř. upraveny tak, aby jejich výsledky hodnocení byly 

srovnatelné. Tento článek si klade za cíl představit proces vývoje metody 
v ČR a dosavadní výsledky tohoto procesu.

Ekologický stav toku
Ekologický stav toku, vyjádřený v pěti třídách kvality, představuje velikost 

odchylky od stavu nenarušeného (tzv. referenčního), tedy stavu nezne-
čištěného toku s přirozenou morfologií, průtokovým režimem a oživením 
(biotou). Pro biotu, tedy i makrozoobentos, je to pak míra odlišnosti reálně 
zjištěného společenstva od společenstva referenčního. Metoda hodnocení 
ve smyslu požadavků RS by u společenstev měla zachycovat odlišnost 
z hlediska taxonomické struktury, četnosti, diverzity a podílu taxonů citli-
vých k narušení toku.

Přirozená variabilita a referenční podmínky
Pro detekci odchylky ve strukturálních znacích je nutno znát přirozenou 

variabilitu společenstev v referenčních podmínkách. Je známo, že společen-
stva makrozoobentosu jsou v přirozených podmínkách ovlivňována řadou 
proměnných prostředí. nejdůležitější z nich jsou proměnné vázané k veli-
kosti toku. Společenstva se postupně mění se vzdáleností od pramene, 
tyto změny popisuje a zobecňuje teorie říčního kontinua (Vannote et al., 
1980). Toto kontinuum je však běžně přerušováno úseky, které z různých 
příčin mají odlišné abiotické a následně i biotické charakteristiky (např. 
vliv přítoků a změny spádových podmínek). Významnou roli v druhovém 
složení společenstev hrají biogeografické aspekty, tedy areály rozšíření 
druhů, které jsou do značné míry určovány klimatickými podmínkami. Kli-
matické podmínky a přirozené charakteristiky toků vedou k tomu, že i toky 
podobné velikosti se od sebe svou biotou liší, např. v různých povodích, 
nadmořských výškách apod. Hodnocené společenstvo by mělo být porov-
náváno se společenstvy z nenarušených úseků toků celkově podobného 
charakteru a v rámci stejné biogeografické oblasti. Hodnocenou lokalitu 
je tedy třeba porovnávat se skupinou referenčních lokalit s podobnými 
abiotickými charakteristikami. To je možné řešit dvěma postupy:

 (i) jednoduchým zatříděním úseků toků do diskrétních jednotek (typů) 
abiotické typologie, kde typy jsou definovány kombinací kategorií abiotic-
kých proměnných prostředí, jež mají na společenstva makrozoobentosu 
významný vliv, tzv. typově specifický přístup; 

(ii) pravděpodobnostním přiřazováním (opět na základě významných 
proměnných prostředí) hodnocených lokalit ke skupinám referenčních 
lokalit, jež jsou ale definovány na základě klasifikace společenstev a jejich 
podobností (nejsou zde tedy diskrétní abiotické typy). na tomto druhém 
přístupu je postaveno prediktivní modelování – sestavení seznamů taxonů 
očekávaných na hodnocené lokalitě při minimálním antropogenním ovliv-
nění, což reprezentuje lokálně specifický přístup. 
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Abiotická typologie a prediktivní modelování
Společným předpokladem pro oba přístupy je výběr těch proměnných 

prostředí, které jsou pro formování společenstev v podmínkách minimálního 
antropogenního ovlivnění nejvýznamnější. Pro abiotické typologie je však 
žádoucí počet těchto proměnných minimalizovat a ty pak spíše hruběji 
kategorizovat s cílem snížit počet výsledných kombinací – typů. U některých 
proměnných je pro určitá území zjednodušená kategorizace problematická 
(např. geologie v ČR a SR). Vytvoření typologie toků v podobě diskrétních 
a zároveň smysluplných kategorií tedy není jednoduché.

Část problémů spojených s používáním fixních abiotických typologií lze 
řešit pomocí prediktivních modelů (Davy-Bowker et al., 2006), například 
typu britského RIVPACS (River InVertebrate Prediction And Classification 
System) (Wright et al., 1993). Po vzoru tohoto modelu byl pro území ČR 
vytvořen predikční systém PERLA (Kokeš et al., 2006) a výpočetní program 
HOBEnT. V modelech jsou nejprve společenstva referenčních (či nejlepších 
dostupných) lokalit na základě podobnosti taxonomického složení klasi-
fikována a tato klasifikace je následně užita jako shlukovací proměnná 
pro diskriminační analýzu na základě proměnných prostředí. Model se na 
souboru referenčních lokalit naučí zařadit hodnocenou lokalitu do skupin 
podle jejich abiotických charakteristik a pak na základě pravděpodobností 
příslušnosti hodnocené lokality do skupin a pravděpodobnosti výskytu 
taxonů ve skupinách predikuje, jak by společenstvo oné lokality mělo 
vypadat, kdyby tento úsek toku nebyl narušen. Predikované společenstvo 
následně porovná se skutečným společenstvem zjištěným na hodnocené 
lokalitě. Indexem vyjadřujícím míru podobnosti očekávaného (referenčního) 
a zjištěného taxonomického složení společenstva je v českém predikčním 
modelu index B. Predikčním modelem PERLA lze predikovat i některé další 
indexy (diverzita H, Si aj.) Predikční model umožňuje řešit vcelku běžné 
situace, které nelze postihnout ani poměrně podrobnou abiotickou typologií 
(anomálie v říčním kontinuu, ve spádových podmínkách, přechodné typy 
apod.).  Pro predikce je nezbytná tzv. podkladová referenční databáze. Ta 
v současné době čítá 165 referenčních a nejlepších dostupných lokalit 
pro toky s povodím větším než 10 km2. Ty byly klasifikovány do 13 skupin, 
zahrnujících 5 až 22 lokality. Predikce je založena na sedmi proměnných 
prostředí (zeměpisná šířka a délka, nadmořská výška, vzdálenost od 
pramene, řád toku, plocha povodí, spád).

Česká abiotická typologie (Langhammer et al., 2009; Věstník MŽP, 2011) 
je založená na čtyřech proměnných:
• příslušnost do úmoří: a) Severní, b) Baltské, c) Černé moře,
• nadmořská výška: a) do 200, b) 200–500, c) 500–800, d) nad 800 m 

n. m., 
• převažující geologické podloží: a) krystalinikum a vulkanity, b) pískovce, 

jílovce, kvartér,
• řád toku: a) 1–3, b) 4–6, c) 7–9.

Celkem tedy poskytuje 72 možných kombinací, z nichž je 47 zastoupeno 
v České republice a 36 v datovém souboru. Přestože pro výpočty je k dis-
pozici soubor s daty ze 748 lokalit (referenčních i ostatních), některé typy 
jsou zastoupeny jen několika lokalitami. Aby bylo možno málo zastoupené 
typy vůbec hodnotit, bylo potřeba typy sloučit do jednotek vhodné velikosti. 
nejprve byly sloučeny typy lišící se pouze typem geologického podloží, pak 
úmořím a nakonec u velkých řek i nadmořskou výškou. Tak vzniklo šest 
nadtypů (obr. 1), pro které byl sestaven níže popsaný hodnoticí systém.

Datový soubor
Pro vytvoření a nastavení metody byl v první etapě prací sestaven datový 

soubor obsahující data z jarní sezony, a to z odběrů situačního monito-
ringu povrchových vod v letech 2006 a 2007, monitoringu referenčních 
podmínek a provozního monitoringu v roce 2007, dat získaných v letech 
1996–2000 v rámci „projektu PERLA“ (projekty VaV 510/2/96 Výzkum vlivu 
prostředí vody na stabilitu vodních ekosystémů, DÚ 01 Predikční modely 
říčních ekosystémů, VaV 510/7/99 Predikční modely říčních ekosystémů 
a rozpočtový úkol Ministerstva zemědělství na ZVHS „Tvorba predikčního 
a klasifikačního systému povrchových tekoucích vod podle makrozoobento-
su, část drobné vodní toky“). Pokud bylo pro jednu lokalitu dostupných více 
odběrů, byl ponechán vždy pouze jeden vzorek s ohledem na rok odběru 
(v případě situačního a provozního monitoringu) a kvalitu vzorku (v případě 
monitoringu referenčních podmínek).

Všechny vzorky byly odebrány a zpracovány metodou PERLA (ČSn 
75 7701), která byla schválena Ministerstvem životního prostředí jako 
metodika závazná pro monitorovací programy povrchových vod.

Biologická data byla sjednocena na závaznou determinační úroveň 
používanou pro zpracování dat z monitoringu povrchových vod (např. 
sloučení jedinců determinovaných do druhu s jedinci determinovanými do 
rodu v případech, kdy je závaznou úrovní rod) a dále upravena tak, aby se 
v souboru vyskytovala vždy pouze jedna taxonomická úroveň (např. byli 
vyloučeni juvenilní jedinci určení do úrovně čeledi, pokud je stanovenou 
determinační úrovní rod).

Konečný soubor obsahoval data ze 748 lokalit a zahrnoval údaje o: 
(i) taxonomickém složení (abundance taxonů na lokalitách), (ii) hodnotách 

abiotických proměnných, pomocí nichž bylo možné lokalitu zařadit do 
jednoho z typů (nadtypů), respektive do skupin podkladové databáze pre-
dikčního modelu a (iii) hodnotách proměnných „stresorů“, tj. proměnných 
charakterizujících ekologické zatížení, tedy chemických parametrů, land-use 
v povodí, či narušení hydromorfologie toku. 

Metodika
Výpočet metrik

na základě druhových dat bylo vypočítáno 71 charakteristik společenstev 
– metrik tří typů: metriky popisující taxonomické složení a četnost, poměr 
taxonů citlivých a necitlivých k narušení a diverzitu. Metriky byly počítány 
výpočetním programem Tabulka z logaritmicky transformovaných abundancí 
taxonů, s výjimkou výpočtu saprobního indexu a indexů diverzity, pro které 
byly použity abundance přímé (vzorce pro výpočty metrik viz AQEM consorti-
um, 2000). Ekologické informace k jednotlivým taxonům potřebné pro výpo-
čet některých metrik byly převzaty ze systému ARROW (databáze Českého 
hydrometeorologického ústavu, http://hydro.chmi.cz/isarrow/).

Postup při výběru metrik pro sestavení multimetriky
Pro výběr metrik byl celý datový soubor rozdělen do šesti částí podle 

nadtypů, aby metriky mohly být vybrány pro jednotlivé nadtypy zvlášť. 
Uvnitř každého nadtypu byla nejprve analyzována síla vztahu mezi metri-
kami a stresory pomocí statistické metody Structural Equation Modeling 
(SEM) (Loehlin, 2004). Tato metoda umožňuje vytvoření tzv. latentních 
proměnných, jejichž výskyt se předpokládá, ale neměří – například trofie 
se přímo nezměří, ale může se změřit množství různých živin, které spolu 
korelují, a z nich vytvořená latentní proměnná pak reprezentuje gradient 
trofie. Stejným způsobem se může analyzovat celý soubor stresorů, ale 
i datový soubor metrik. následuje otestování počtu potřebných latentních 
proměnných pro dostatečné popsání datových souborů, jehož výsledkem je 
znalost toho, jakým způsobem se jednotlivé proměnné podílejí na vytvoření 
jednotlivých latentních proměnných, a je tedy možná jejich interpretace. 
Vzniklé latentní proměnné jsou následně propojeny v regresním modelu, 
který analyzuje a testuje jejich vztahy. Pomocí tohoto modelu je možné určit, 
které metriky a do jaké míry reagují na které stresory, a to prostřednictvím 
latentních proměnných. Výhoda SEM metody spočívá v její statistické 
„čistotě“, uvažuje totiž všechny stresory, metriky a jejich vzájemné vztahy 
dohromady a vybere z nich vždy jen ty nejdůležitější. 

Výstupem SEM analýzy jsou rovnice, jež popisují vztahy mezi latentními 
proměnnými a metrikami. Podle koeficientů těchto rovnic byly vybírány právě 
ty metriky, jejichž vztah k latentním proměnným stresorů byl nejsilnější, 
přičemž byl brán ohled na jejich interpretovatelnost a požadavky RS na 
pokrytí všech tří typů metrik. 

Úprava a vážení metrik
Aby bylo možné finálně vybrané metriky kombinovat do jednoho indexu, 

byly nejprve převedeny na jednotnou škálu od 0 (odpovídá nejhoršímu 
možnému stavu) do 1 (referenční stav). Takto převedené metriky představují 
podíly jejich naměřených hodnot ku očekávaným hodnotám v přirozeném 
stavu a jsou označovány jako Ecological Quality Ratio – EQR. EQR metrik 
je pak možné (váženým) průměrováním kombinovat do multimetrického 
indexu (MMI). Pro výpočet EQR metrik je však potřeba definovat hodnoty 
metrik v nejhorším možném a referenčním stavu jednotlivých typů – jejich 
meze. Tyto meze (různé pro jednotlivé typy toků) pak představují hodnoty 
metrik, při nichž jejich EQR dosáhne 0 (nejhorší stav) nebo 1 (referenční 
stav) (Hering et al., 2006).

Obr. 1. Rozložení hodnot nadmořské výšky a řádu toku v souboru lokalit 
použitých pro sestavení hodnoticího systému; rámečky označují šest 
nadtypů, pro něž byl hodnoticí index sestaven; šířka krabic je úměrná počtu 
lokalit v dané kategorii; v referenčních lokalitách jsou zahrnuty i lokality 
tzv. nejlepší dostupné 
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Obecně byly zvlášť pro každý typ toku definovány horní meze metrik jako 
95% kvantil jejich referenčních hodnot (popř. 5% kvantil, pokud hodnota 
metriky rostla se zatížením). Dolní mez pak odpovídala hodnotám metrik 
v nejhorším stavu (nejnižší, popř. nejvyšší naměřené hodnotě).

Pokud nastavení horních a dolních mezí podle odpovídajících percentilů 
nebylo spolehlivé z důvodu nedostatku vhodných dat (např. bylo málo 
referenčních lokalit), hlavní pozornost byla věnována hranici stavů dobrý 
a střední a horní a dolní meze byly nastaveny tak, aby tato hranice odpo-
vídala 25 % (75 %) kvantilu hodnot z referenčních lokalit daného typu. 
K tomuto poměrně přísnému nastavení bylo přistoupeno, protože soubor 
referenčních lokalit obsahoval i lokality tzv. nejlepší dostupné, které v něk-
terých parametrech nesplňovaly podmínky referenčního stavu. Z důvodu 
větší přesnosti nastavení mezí byly některé typy rozděleny do podtypů podle 
řádu toku a meze metrik byly definovány zvlášť pro tyto podtypy.

navržený multimetrický index kombinuje oba zmíněné přístupy k hod-
nocení, tj. typově i lokálně specifický (prediktivní) a je váženým průměrem 
EQR metrik a B indexu. Váhy jednotlivých metrik vycházejí z koeficientů 
vyjadřujících sílu jejich vztahu k latentním proměnným (tj. stresorům) v SEM 
analýze. Váha B indexu byla arbitrárně nastavena na 1/5 součtu vah všech 
metrik v multimetrickém indexu pro daný typ. 

Vypočítaná hodnota multimetrického indexu reprezentuje celkovou míru 
odlišnosti biologických parametrů zjištěných pro daný úsek toku od před-
pokládané hodnoty v referenčních podmínkách. nabývá hodnot od 0 do 1 
a je podle ní odvozena třída ekologické kvality hodnoceného úseku toku. 
Pro zařazení hodnoceného úseku do jedné z pěti tříd ekologické kvality byl 
rozsah multimetrického indexu rozdělen po 0,2 na pět částí, kdy hodnoty 
blízké nule znamenají nejvyšší zatížení (a tedy nejhorší ekologický stav) 
a hodnoty blízké jedné zatížení nejmenší (tabulka 1).

Výsledky a diskuse
Výsledný multimetrický index je pro každý typ toků kombinací B indexu 

a 6–7 metrik (tabulka 2), jež můžeme rozdělit do čtyř kategorií:
1. Metriky kvantitativního zastoupení – sem patří metriky vyjadřující podíl 

abundancí EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) taxonů (EPT 
Abu) nebo jepic (Jep Abu) ve společenstvu.

2. Metriky druhové bohatosti a diverzity – vyjadřují počet taxonomických 
jednotek buď v celém společenstvu (počet čeledí), nebo uvnitř nějakého 
vyššího taxonu (počet taxonů pakomárů), popř. index diverzity (diverzita 
Margalef).

3. Metriky založené na citlivosti vybraných druhů – saprobní index  indikuje 
organické znečištění.

4. Metriky odvozené z ekologických charakteristik druhů – metriky vyjadřující 
procentuální zastoupení jedinců druhů, kteří preferují substrát určité 
velikosti (litál – kameny), určité zóny toku (epiritrál, metaritrál, hyporitrál) 
nebo metriky popisující podíly potravních strategií ve společenstvu (RETI 
– podíl seškrabávačů, xylofágů a kouskovačů ve společenstvu).
Výběr metrik, stejně jako jejich váhy se liší mezi jednotlivými typy toků 

(tabulka 2). Také mezní hodnoty (horní a dolní mez) sloužící pro výpočet 
EQR metrik se mohou lišit uvnitř nadtypů a v rámci nadtypů i mezi řády toků. 
nastavení mezních hodnot, a tedy i hranic tříd bude ještě upravováno.  

Multimetrický index ve svém výchozím nastavení byl použit pro hodno-
cení souboru dat ze 748 lokalit s cílem ověřit jeho funkci. Pro posouzení 
vhodnosti zařazení indexu B do multimetriky bylo provedeno srovnání 
výsledků hodnocení lokalit podle multimetriky bez indexu B (MMIbezB) 
a podle samostatného indexu B. Z prostého porovnání výsledků obou 
postupů (obr. 2) vyplývá, že na hodnotách MMIbezB se projevuje vliv prů-
měrování metrik. Stačí, aby EQR hodnota jedné metriky byla výrazně nižší 
nebo vyšší než ostatní, a pokud má zároveň dostatečnou váhu, posune 
výslednou hodnotu MMIbezB směrem k průměrným hodnotám. Zařazení 
indexu B tento jev do určité míry eliminuje. U indexu B však bude zřejmě 
třeba upravit hranice tříd (zde arbitrární klasifikace po 0,2 jako v tabulce 1), 
neboť do stavu velmi dobrého jsou nyní zařazeny vedle referenčních lokalit 
splňujících evropská kritéria i lokality v nejlepším dostupném stavu (tzv. 
best available) a tento fakt je nutno zohlednit.  

navržený multimetrický index (MMI) byl posuzován z hlediska jeho 
spolehlivosti a vypovídacích schopností. Kromě porovnávání výsledků 

MMI Ekologický stav Třída kvality

0,8 < I velmi dobrý 1

0,6 < I ≤ 0,8 dobrý 2

0,4 < I ≤ 0,6 střední 3

0,2 < I ≤ 0,4 poškozený 4

I ≤ 0,2 zničený 5

Tabulka 1. Zařazení do třídy ekologického stavu podle hodnoty multime-
trického indexu (MMI) 

Typ toku
ETP  
Abu

Jep  
Abu

Počet 
čeledí

Poč. tax. 
pakomárů

Diverzita 
Margalef

Saprobní 
index

Litál Epiritrál Metaritrál Hyporitrál RETI B index

1.–3. řád, 200–500 m. n. m. 0,7 0,9 1 0,7 0,7 0,5 1,1

1.–3. řád, 500–800 m. n. m. 1 1 1 1 0,6 0,7 1,3

4.–6. řád, do 200 m. n. m. 0,8 0,9 1 0,2 0,8 0,5 1

4.–6. řád, 200–500 m. n. m. 0,9 0,5 0,9 0,8 1 0,9 1,2

4.–6. řád, 500–800 m. n. m. 0,7 0,5 0,9 1 1 0,7 1,2

7.–9. řád, do 500 m. n. m. 0,6 0,7 0,5 0,8 1 1/0* 0,9 1,4/0*

Tabulka 2. Výběr a váhy navržených metrik pro jednotlivé nadtypy – těmito vahami jsou metriky váženy do výsledného multimetrického indexu; * – metrika 
použita jen pro 7. řád toku; vodorovná čára odděluje šest nadtypů toků definovaných kategorií nadmořské výšky a řádu toku

Obr. 2. Srovnání zařazení lokalit do tříd ekologického stavu (1 – velmi 
dobrý….5 – zničený) podle multimetriky bez indexu B (MMI bez B) a samot-
ného indexu B 

MMI s expertními odhady stavu jednotlivých lokalit (informace od pracov-
níků provádějících monitoring) bylo též sledováno, jak indikuje různé typy 
stresorů. nejlépe pozorovatelná je jeho indikace organického znečištění. 
Přestože hodnota MMI je ovlivněna řadou dalších stresorů, pokles hodnoty 
indexu s biologickou spotřebou kyslíku (BSK

5
) je ve většině typů zřejmý, 

i když rozptyl hodnot MMI je relativně velký (obr. 3).
Lze shrnout, že MMI ve výchozím nastavení hodnotí většinu vzorků 

adekvátně a ve shodě s dílčími hodnoceními podle fyzikálně-chemických 
a chemických analýz, podle hydromorfologického stavu lokalit i expertního 
odhadu. 

Objektivními limity spolehlivosti aktuálního nastavení hodnocení jsou 
(i) nedostatek lokalit některých typů toků v podkladovém souboru dat, 
(ii) nedostatečné typologické odlišení minoritních typů toků se zvláštním 
charakterem (např. rašelinné toky) a (iii) absence referenčních lokalit 
v některých typech toků. 

Obecně bude hodnocení označeno jako nespolehlivé, pokud:
• tok lze označit za horský, kyselý nebo rašelinný – tento typ toků není 

typologií postižen a není ani dostatečně pokryt referenčními lokalitami; 
hodnoticí systém tento typ toků v současném nastavení nehodnotí 
správně (hodnotí je hůře, než jaké ve skutečnosti jsou),

• index B z predikčního modelu má indikováno nespolehlivé hodnocení (tzn. 
lokalita má parametry, které jsou mimo rozsah podkladové referenční 
databáze), pro hodnocení bude použit multimetrický index bez indexu B 
(MMIbezB) s indikací nespolehlivého hodnocení, 

• rozdíl ve výsledcích celkového hodnocení (MMI) a hodnocení podle 
samotného B indexu bude větší než jedna třída. 
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V případech, kdy bude hodnocení označeno 
jako nespolehlivé, bude nutné následné expertní 
posouzení, které buď hodnocení potvrdí, anebo 
lokalitu nebude možno na základě daného vzorku 
zhodnotit (lokalita bude hodnocena na základě 
jiných vzorků se spolehlivým hodnocením, budou-li 
k dispozici).

Vzhledem k tomu, že finální typy abiotické 
typologie jsou v některých případech poměrně 
heterogenní (především typ zahrnující toky 4.–6. 
řádu v nadmořské výšce 200–500 m), bylo by 
přínosné specifikovat vhodný doplňující typolo-
gický parametr, jehož zavedením by bylo možné 
nastavené hodnocení adekvátně zpřesnit. 

Předložená metoda musí být podrobena mezi-
kalibračnímu porovnání (WFD CIS no. 14, 2011) 
v rámci zeměpisných skupin tzv. centrální/balt-
ské (Central Baltic) a skupiny východokontinen-
tální (Eastern Continental), konkrétní nastavení 
hranic tříd ekologického stavu tedy není finální 
a může ještě doznat změn. 

Pro skupinu Central Baltic již existují platné 
výsledky mezikalibračního porovnání  (výsled-
ky tzv. prvního kola), se kterými musí být výsled-
ky získané novou českou metodou porovnány. 
Podklady pro toto porovnání již byly zaslány 
odborníkům vedoucím tuto skupinu, výsledky 
budou známy do poloviny tohoto roku. navrho-
vaný systém hodnocení je určen pro broditelné 
toky, u nebroditelných je limitem již sama metoda odběru vzorků – pokud tok 
není plně broditelný, není možné odebrat reprezentativní vzorek metodou 
PERLA. V současném nastavení metody nejsou odlišeny případy, kdy nebylo 
možno reprezentativní vzorek získat a byla vzorkována pouze příbřežní část 
toku. na vývoji metod hodnocení nebroditelných toků se v celoevropském 
měřítku pracuje, v České republice byly přístupy okolních zemí studovány 
a některé byly v našich podmínkách testovány (němejcová et al., toto 
číslo). V současné době je sledován vývoj v mezikalibrační skupině „Velké 
řeky“ (X-GIG Large rivers), která se této problematice věnuje a jejíž závěry 
budou následně zohledněny při vývoji, zpřesňování a finalizaci národního 
systému hodnocení těchto typů vod.
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Assessing running waters of the Czech Republic using benthic 
macroinvertebrates: development and description of the evaluation 
method (Opatřilová, L.; Kokeš, J.; Syrovátka, V.; Němejcová, D.; 
Zahrádková, S.)

Key words
Water Framework Directive – ecological status – macrozoobenthos – PERLA 
system – multimetric index

In keeping with the requirements of the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) a national approach to ecological status assessment 
using benthic macroinvertebrates has been proposed. The method can 
be applied only to the samples which had been taken and processed 
according to the Czech Standard 75 7701 (PERLA) and is, therefore, 
designed to evaluate wadable streams and rivers on the basis of multi
habitat benthic macroinvertebrate samples of standard size taken at an 
appropriate site under normal hydrological conditions. 

Multimetric index has been derived for 6 wider stream types determi
ned on the basis of stream size and altitude categories. It is composed 
of 6 to7 differently weighted metrics and B index that is calculated by 
prediction model PERLA. 

Presented method should be subjected to the intercalibration exercise 
in Central Baltic and Eastern Continental Geographical Intercalibration 
Groups. Class boundaries setting may still be a subject of a change.  
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HODNOCENÍ EKOlOGiCKÉHO 
STAVU NEBROdITELNÝCH TOKŮ 
PODlE MAKROZOOBENTOSU: 
TESTOVÁNí NĚMECKÉHO SYSTÉMU

Denisa Němejcová, Libuše Opatřilová, Jiří Kokeš,  
Pavla Řezníčková

Klíčová slova
velké nebroditelné řeky – makrozoobentos – ekologický stav – PTI index 
– hodnocení 

Souhrn 
Bylo provedeno testování možnosti použití německého systému 

hodnocení ekologického stavu nebroditelných toků podle makrozoo
bentosu v českých podmínkách. Během testování byl systém upraven, 
a to v modulu organické znečištění. Z výsledků vyplynulo, že aplikace 
německého PTI systému v českých podmínkách je možná, doporučit jej 
lze pouze pro hodnocení lokalit v povodí Labe, které mají nad profilem 
velikost plochy povodí větší než 10 tisíc km2. Na menších potamálních 
tocích s výskytem ritrálních druhů PTI systém selhával. 

Úvod
Rámcová směrnice o vodách (2000) stanovuje pro hodnocení ekologic-

kého stavu (resp. ekologického potenciálu) jako určující biologické složky 
kvality. Jednou ze složek je společenstvo makrozoobentosu. Aby bylo možné 
hodnotit ekologický stav tekoucích vod, bylo nezbytné sestavit metodiky 
odběru a zpracování vzorků bentické fauny (Kokeš et al., 2006) s cílem 
zajistit vzájemnou porovnatelnost vzorků a umožnit vyhodnocení míry 
ovlivnění společenstva porovnáním s referenčním stavem.

nebroditelné velké řeky se liší od malých a středně velkých toků natolik, 
že vyžadují jak rozdílné metody odběru, tak i metody hodnocení. Vzorkování 
nebroditelných velkých řek je mnohem obtížnější, nebezpečnější, organizačně 
a zejména časově i finančně náročnější než vzorkování vod mělkých (neale 
et al., 2006). Stejně tak i hodnocení ekologického stavu vzhledem k refe-
renčním biocenózám je velmi obtížné, protože v současné době antropogenní 
a biologické vlivy (invaze) nedovolují definovat referenční společenstva vel-
kých řek střední Evropy dostatečně přesně (Schöll et al., 2005). 

Problém absence reálných referenčních lokalit je možné v současné době 
řešit několika přístupy. Jeden z možných přístupů je součástí německého 
systému hodnocení, který místo hodnocení srovnáním s druhovým složením 
referenčních biocenóz využívá záznam přítomnosti jedinců těch druhů bez-
obratlých, které mají úzkou ekologickou vazbu k volně tekoucí potamální 
části řek. Tento systém tak umožňuje hodnotit stav řek podle ekologických 
hledisek (taxonomické složení a četnost, poměr citlivých a necitlivých 
taxonů a úroveň diverzity společenstva), jak požaduje Rámcová směrnice 
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CHMI_0101 Valy Labe 8 6 398 3 až 4 ne III II 2,23 III 3,31

CHMI_0102 Lysá nad L. Labe 8 10 580 4 ano IV III 2,28 IV 3,46

CHMI_0103 Obříství Labe 8 13 696 3 ano III II 2,07 2,45 III 2,63

PTI nespolehlivé, 
hodnoceno 

podílem A/P 
filtrátorů

CHMI_0104 Děčín Labe 9 49 797 2 až 3 ano II II 2,12 II 2,56

CHMI_0105 Zelčín Vltava 9 28 082 3 ano III III 2,31 2,42 III 2,72 2,66

CHMI_0202 Schmilka Labe 9 51 352 3 ano III II 2,02 2,61 III 2,71 1,96

CHMI_0401 Lanžhot Morava 8 9 725 4 ne II II 2,12 II 2,21

CHMI_0402 Pohansko Dyje 8 12 540 3 až 4 ne II II 2,09 II 2,19

CHMI_1006 Hradec Králové Labe 7 2 123 3 ne IV III 2,34 IV 3,58

CHMI_1008 němčice Labe 8 4 301 3 ne II II 2,09 II 2,54

CHMI_1014 Liběchov Labe 9 42 057 3 ano III III 2,31 2,31 II 2,60 2,35

CHMI_1035 Příšovice Jizera 7 1 054 2 ne III I 1,67 III 2,98

CHMI_1041 Březí Vltava 6 1 825 3 ne II I 1,89 II 2,32

CHMI_1042 Hluboká n.Vlt. Vltava 7 3 400 3 ne II II 2,18 II 2,56

CHMI_1044 Vrané Vltava 8 17 785 3 ano III III 2,34 2,52 III 2,79 2,25

CHMI_1045 Podolí Vltava 9 26 797 4 ano IV III 2,50 2,49 IV
PTI nespolehlivé, hodnoceno 

podílem A/P filtrátorů

CHMI_1135 Kroměříž Morava 8 7 022 3 ne II II 2,21 II 2,51

CHMI_1138 nedakonice Morava 8 8 760 3 až 4 ne III III 2,50 III 3,38

CHMI_1205 Podhradí Dyje 6 1 751 2 až 3 ne II II 2,05 II 2,48

REF_004 Podhradí nad Dyje 6 1 692 2 ne II II 2,10 II 2,36

REF_006 Valtrovice Dyje 6 2 554 3 ne II II 2,14 II 2,42

REF_057 soutok Dyje 8 13 436 3 ne III III 2,30 II 1,96

REF_084 Strážnice Morava 8 9 155 3 ne III II 2,12 III 2,74

REF_085 Lobodice Morava 8 5 533 3 ne II II 2,16 II 2,30

Tabulka 1. Přehled testovaných lokalit včetně klasifikace lokalit do tříd stavu podle makrozoobentosu podle upraveného německého systému; zatřídění 
lokalit je založeno na výsledku horšího ze dvou modulů, přičemž klasifikace do tříd stavu byla provedena z průměrných, popř. jednotlivých spolehlivých 
hodnot indexů 
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o vodách, bez detailních znalostí jejich původních „referenčních“ populací 
(Schöll et al., 2005). Systém je založen na indexu PTI (Potamon Type Index), 
který byl z důvodu splnění všech požadavků Rámcové směrnice kombinován 
s dalšími indexy v dvoumodulovém multimetrickém hodnocení.

nebroditelné dolní úseky řek jsou významné z hlediska vodohospodář-
ského využití, ale z důvodů metodické obtížnosti a finanční náročnosti nebyl 
v České republice – na rozdíl např. od sousedního německa, kde sledování 
antropogenních vlivů na společenstva a jejich změny probíhalo intenzivně 
po celou druhou polovinu 20. století – prováděn dlouhodobý a systema-
tický průzkum fauny nepřístupného dna těchto toků. německá metoda 
hodnocení byla sestavena na základě analýzy podkladového souboru asi 
30 tisíc vzorků z odběrových profilů na řekách využívaných k říční plavbě. 
Vzhledem k problematickému nastavení hodnocení velkých nížinných řek 
při tvorbě české metody hodnocení tekoucích vod podle makrozoobentosu 
(Opatřilová et al., toto číslo), bylo rozhodnuto otestovat možnost použití 
německého systému hodnocení v českých podmínkách. Výsledky testování 
jsou předmětem tohoto příspěvku. 

Metodika
Pro testování metody byl sestaven podkladový soubor vzorků makrozoo-

bentosu. Tyto vzorky byly odebrány na tocích: Vltava, Labe, Jizera, Morava 
a Dyje. Jednalo se o vzorky celkem z 24 profilů sledovaných v monitoringu 
pro Rámcovou směrnici, které současně splňovaly podmínku velikosti 
povodí nad profilem (větší než 1 tis. km2) a podmínku příslušnosti do 6. 
až 9. řádu podle Strahlera (tabulka 1).

Vzorky byly odebrány v jarním a podzimním vzorkovacím období v roce 
2006 a 2007 v rámci situačního a referenčního monitoringu povrchových 
vod a v jarním a podzimním období v roce 2008 v rámci výzkumného 
záměru MZP0002071101. 

Odběry a zpracování vzorků makrozoobentosu byly provedeny podle 
platné metodiky (Kokeš et al., 2006). Z celkového počtu 81 vzorků bylo na 
24 lokalitách odebráno ruční sítí v „litorální zóně“ 69 vzorků (2–4 vzorky na 
lokalitě). na šesti lokalitách (Labe: Obříství, Liběchov, Schmilka a Vltava:
Vrané, Podolí, Zelčín) byla vzorkována i hluboká část dna z lodi drapákem 
van Veen a pneumatickým vzorkovačem (Pehofer, 1998), a to na každé 
lokalitě oběma metodami po jednom směsném vzorku z 10 odběrových 
bodů (Řezníčková et al., toto číslo). Determinace byly prováděny na co 
nejnižší taxonomickou úroveň, převážně druhovou a rodovou. 

Soubor dat byl sjednocen na jednotnou determinační úroveň. Výpočty 
českého saprobního indexu byly provedeny výpočetním programem Tabulka, 
individuální saprobní valence taxonů byly do Tabulky převzaty z informač-
ního systému ARROW. Spolehlivost hodnoty českého saprobního indexu 
byla ověřována směrodatnou odchylkou saprobního indexu, přičemž pro 
hodnocení byly použity jen ty vzorky, které měly disperzi saprobního indexu 
menší než 0,2. Hodnoty indexů PTI, diverzity, poměr aktivních a pasivních 
filtrátorů, poměry r/K stratégů a r-dominance byly vypočteny programem 
PTI. Program PTI (verze 1.0d) automaticky řadí lokalitu do třídy ekologického 
stavu podle PTI, bez ohledu na spolehlivost výpočtu PTI a bez ohledu na 
hodnoty všech ostatních metrik obou modulů německého systému. Výsle-
dek je proto vždy nutno expertně interpretovat.

německý systém hodnocení velkých řek je založen na dvou modulech. 
Při hodnocení profilu či vodního útvaru je nejprve provedeno zatřídění do 
třídy ekologického stavu v obou modulech, výsledné zatřídění se provede 
podle horšího z modulů. První modul „organické znečištění“ se hodnotí 
jedinou metrikou, a to německým saprobním indexem, druhý modul „obec-
ná degradace“ se hodnotí multimetrickým PTI systémem. Indexy v modulu 
obecné degradace byly vybrány tak, aby hodnotily pokud možno jiné vlivy 
než saprobní – změny v morfologii koryta toku, změny v proudění, substrátu 
atd. PTI systém je založen na PTI indexu, který vhodně doplňují další indexy 
diverzity, dominance r-stratégů, poměr r/K stratégů a poměr aktivních 

a pasivních filtrátorů (Schöll et al., 2005). Za r-stratégy je v tomto případě 
považováno 31 vybraných extrémních r-stratégů (tabulka 2). Hodnocením 
míry ovlivnění společenstev nepůvodními a invazními druhy se německý 
systém nezabývá. nepůvodní druhy jsou pro hodnocení ekologického stavu 
tímto systémem považovány za součást společenstev. 

Potamon type index je založený na otevřeném seznamu taxonů: každý 
druh, který se vyskytuje v potamálních řekách střední Evropy, byl ohodnocen 
z hlediska jeho vztahu k potamálu do pěti ECO valenčních tříd: 1 = slabá 
vazba na potamál (euryekní druhy) až 5 = silně vázané na potamál (stenoekní 
druhy). Klasifikace druhů do ECO tříd vychází z údajů v publikacích Mooga 
(Moog, 1995) a Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (1996), 
několika dalším druhům byly přiděleny valence Schöllem podle expertního 
odhadu dalších autorů. Index PTI se počítá jako vážený průměr ECO valencí 
pro ty zjištěné taxony, které mají tuto ECO valenci stanovenu (Schöll et al., 
2005). Váha je určena ekologickou valencí: stenoekní taxony jsou váženy 
silněji a euryekní taxony mají váhu nižší. Zařazení do třídy ekologického stavu 
se provede automaticky programem podle hodnoty PTI a následně se ověří, 
zda některá z dalších metrik nevykazuje extrémní hodnotu. Pokud k takovému 
případu dojde, je vzorek expertně posouzen a zařazen nejvýše do 3. třídy 
ekologického stavu. Ověření spolehlivosti výsledku hodnoty PTI se provádí 
směrodatnou odchylkou PTI (musí být nižší než 0,3), zároveň minimálně 
50 % z celkového počtu jedinců musí mít přiřazenu ECO valenci a počet 
taxonů s ECO valencí ve vzorku musí být větší než (ECOmax – ECOmin + 1)2. 
ECOmax je nejvyšší hodnota ECO valenční třídy, která byla přiřazena jednotlivým 
taxonům vyskytujícím se v hodnoceném vzorku, ECOmin je nejnižší hodnota 
ECO valenční třídy ve vzorku. K poslední podmínce minimálního počtu taxonů 
nebylo při vyhodnocení českých dat přihlíženo. Podíl klasifikovaných taxonů 
velmi úzce souvisí s úrovní determinace, proto je třeba při sjednocování dat na 
jednotnou determinační úroveň přihlížet i k seznamu taxonů s ECO valencemi. 
Pro aplikaci v českých podmínkách byl použit stejný postup hodnocení jako 
v sousedním německu. Během testování v českých podmínkách byl systém 
upraven v modulu organické znečištění, kde došlo k nahrazení německého 
saprobního indexu českým saprobním indexem. Výsledky byly porovnány 
s expertním odhadem zatřídění lokalit do tříd stavu.

Výsledky a diskuse
Testování metody hodnocení bylo obtížné z důvodu malého počtu jedinců 

a taxonů v mnoha vzorcích z příbřežní zóny. 
Vzorky s velmi nízkým počtem jedinců měly obvykle vysokou hodnotu dis-

perze saprobního indexu (vyšší než 0,2), a proto byla považována v těchto 
případech hodnota českého saprobního indexu za nespolehlivou. Vzorky mak-
rozoobentosu byly zatříděny do 1. až 3. třídy jakosti podle ČSn 75 7220 na 
základě hodnoty českého saprobního indexu. Programem PTI byly vypočteny 
hodnoty všech indexů PTI systému. některé taxony nemohly být programem 
PTI brány v potaz, protože nejsou uvedeny v podkladové databázi taxonů 
testované verze programu PTI, např. druh nížinných toků Pisidium supinum 
A. Schmidt, 1851. nastavení mechanismu hodnocení PTI tak, aby hodnotil 
epi-, meta- až hypopotamální lokality s řídkým výskytem druhů s ECO valencí 
5 jako dobré, popř. velmi dobré, a byla tak potlačena tendence průměrováním 
posunovat hodnocení ke středu, bylo obtížné (Schöll, pers. com.). Ritrální 
úseky poškozené sekundární potamalizací tak někdy paradoxně mohou být 
vyhodnoceny jako lepší, než ve skutečnosti jsou. V některých případech, kdy 
byla ve vzorku téměř polovina jedinců ritrálních taxonů a kdy jen o něco málo 
vyšší množství jedinců taxonů vykazovalo slabou vazbu na potamální část toku 
(ECO 1), byl pro změnu profil vyhodnocen jako horší, než byl expertní odhad 
(např. Jizera-Příšovice). Výše uvedené potvrzuje fakt, že vzorky z ritrálních 
úseků hodnotit tímto postupem nelze.

nespolehlivá hodnota PTI byla vypočtena u 16 vzorků. Ta byla zapříčiněna 
nedostatečně velkými vzorky, nedosažením 50% poměru jedinců s přiřaze-
nou ECO valencí z celkového počtu jedinců ve vzorku, vysokou hodnotou 
směrodatné odchylky, která byla způsobena heterogenními společenstvy 
z hlediska ekologických nároků jednotlivých taxonů společenstva, nebo 
vysokým počtem taxonů, které preferují ritrální zóny toků či stojaté vody. 

na lokalitách dolního toku Vltavy a Labe byla nespolehlivá hodnota PTI 
obvykle způsobena vysokým počtem druhů stojatých vod, což bylo vyvoláno 
změnou morfologie toku a proudových parametrů, kdy tok měl charakter 
vody spíše stojaté (např. Vltava-Podolí). V těchto případech byly pro zatří-
dění použity hodnoty dalších indexů PTI systému, a to poměr aktivních 
a pasivních filtrátorů, který tento vliv velmi dobře indikoval. Hodnocení 
lokalit je založeno na průměrech hodnot těch indexů, které splňovaly kritéria 
spolehlivosti. Pokud byla spolehlivá hodnota PTI alespoň z jedné sezony, 
použila se pro hodnocení tato jedna, pokud byla nespolehlivá hodnota PTI 
u všech vzorků z jedné lokality, tak se hodnotilo poměrem akt./pas. filtrá-
torů. Přehled hodnocení testovaných lokalit monitoringu podle upraveného 
německého systému je uveden na obr. 1 a v tabulce 1.

U lokalit Vltava-Podolí a Labe-Obříství žádný ze vzorků nesplňoval krité-
ria spolehlivosti PTI, zatřídění bylo proto provedeno na základě poměru 
aktivních a pasivních filtrátorů. V tabulce 1 je rozlišována příbřežní zóna 
a proudnice (hluboké dno toku). Tento oddělený postup vyhodnocení se 

Corbicula sp.
Chironomidae 

spp.
Hydraena testacea Hydroptila sp.

Dreissena 
polymorpha

Simuliidae spp. Hydrochus sp. Hydroptilidae

Pisidium sp.
Brychius 
elevatus

Limnebius sp. Metalype fragilis

Sphaerium 
lacustre

Brychius sp. Ochthebius sp. Metalype sp.

Corophium 
curvispinum

Haliplus sp. Peltodytes sp. Orthotrichia sp.

Corophium 
lacustre

Hydraena 
riparia

Agraylea sp. Oxyethira sp.

Corophium sp. Hydraena sp.
Allotrichia 
pallicornis

Tinodes waeneri

Jaera istri
Hydraena 
sternalis

Allotrichia sp.

Tabulka 2. Seznam taxonů považovaných za r-stratégy (Schöll et al., 2005)
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při návrhu metodiky odběru (Kokeš et al., 2006) 
předpokládal, protože vzorky byly odebrány 
jinými metodami a studie na podobných tocích 
jako v testovaném datasetu (s šířkou koryta 
nad 50 m) ukazují, že v litorální zóně do vzdále-
nosti 2 metrů od břehu se vyskytují jiné druhy 
makrozoobentosu, a tudíž i jiná taxocenóza než 
v proudnici toku (Řezníčková et al., toto číslo; 
neale et al., 2006; Brabec et al., 2005). Tento 
fakt by mohl mít za následek rozdílné hodnoce-
ní profilu, a to podle toho, ze které části toku 
vzorky hodnotíme. neale (2006) uvádí statisticky 
významně lepší hodnotu indexů (lepší ekologický 
stav) v příbřežní zóně než v proudnici. Podobný 
výsledek uvádí i Brabec (2005). Výsledky naší 
studie nadhodnocení metrik v příbřežní zóně 
nepotvrzují, soubor dat byl ovšem velmi malý. 

Z výsledků testování vyplývá, že aplikace 
německého PTI systému v českých podmínkách 
by po úpravách možná byla, ovšem pouze pro 
hodnocení lokalit v povodí Labe, které mají nad 
profilem velikost plochy povodí větší než 10 tisíc 
km2 (obr. 1). na těchto lokalitách dávalo hodno-
cení s ohledem na expertní posouzení smys-
luplně interpretovatelné výsledky, na menších 
potamálních tocích s výskytem ritrálních druhů 
PTI systém selhával.  

Literatura 
Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (1996) Ökologische Typisierung der aquatischen Mak-

rofauna. München : Informationsberichte des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft 
4/96, 543 p.

Brabec, K., Kvardová, H., Opatřilová, L., Petřivalská, K., Syrovátka, V., Špaček, J.  a Hájek, O. (2005) 
Testování multihabitatové metody odběru vzorků v podmínkách velkých toků. Studie pro Český 
hydrometerologický ústav (smlouva č. ÚH-484/2004), 30 p.

ČSn 75 7701 Jakost vod – Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu tekoucích vod 
metodou PERLA. 

ČSn 75 7220 Jakost vod – Kontrola jakosti povrchových vod.
Fuksa, JK. (2002) Biomonitoring českého Labe. Výsledky z let 1993–1996–1999. Praha : VÚV TGM, 

106 s. Výzkum pro praxi, 46.
Kokeš, J., Tajmrová, L. a Kvardová, H. (2006) Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu 

z nebroditelných tekoucích vod. http://www.env.cz/cz/metodiky_normy
Moog, O. (ed.) (1995) Fauna Aquatica Austriaca. Katalog zur autokölogischen Einstufung aquatischer 

Organismen Österreichs. Wien, 206 p.
neale, MW., Kneebone, nT., Bass, JAB., Blackburn, JH., Clarke, RT., Corbin, TA., Dawy-Bowker, J., Gunn, 

RJM., Furse, MT., and Jones, JI. (2006) Assessment of the Effectiveness and Suitability of 
Available Techniques for Sampling Invertebrates in Deep Rivers. Final Report: november 2006. 
T1(A5.8) – 1.1, north South Shared Aquatic Resource (nS Share), InTERREG IIIA, Programme for 
Ireland /northern Ireland, Centre for Ecology and Hydrology, Winfrith Technology Centre, Orchester, 
Dorset, DT2 8ZD, United Kingdom, 97p.

Opatřilová, L., Kokeš, J., Syrovátka, V., němejcová, D. a Zahrádková, S. (toto číslo) Hodnocení tekoucích 
vod ČR podle makrozoobentosu: vývoj a popis metodiky.

Pehofer, HE. (1998) A new quantitative air-lift sampler for collecting invertebrates designed for operation 
in deep, fast-flowing gravelbed rivers. Large Rivers, vol. 11, no. 2, Arch. Hydrobiol. Suppl. 115/2, 
p. 213–232.

Řezníčková, P., Opatřilová, L., němejcová, D. a Kokeš, J. (toto číslo) Makrozoobentos epipotamálních 
úseků řek Labe a Vltavy – příspěvek k poznání společenstev hlubokých částí dna.

Schöll, F., Haybach, A., und König, B. (2005) Das erweiterte Potamontypieverfahren zur ökologischen 
Bewertung von Bundeswasserstraßen (Fließgewässertypen 10 und 20: kies- und sandgeprägte 
Ströme, Qualitätskomponente Makrozoobenthos) nach Maßgabe der EU-Wasserrahmenrichtlinie. 
Hydrologie und Wasserwirtschaft, vol. 49, no. 5, 234–247. 

Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, 2005. Aktualizovaný pracovní překlad s anglickým originálem. 
Praha : MŽP, 2005.

ARROW (Assessment and Reference Reports of Water Monitoring) [databáze online]. Praha : ČHMÚ, 

2009. Dostupné z URL http://hydro.chmi.cz/isarrow/> IS ARROW provozuje ČHMÚ jako národní 
referenční středisko pro monitoring v rámci činností zajišťovaných pro MŽP. 

PTI [počítačový program na disku] Ver. 1.0d, BfG Koblenz, německo, aktualizováno červenec 2008.
Tabulka, výpočetní program [počítačový program na disku]. VÚV TGM (Jiří Kokeš), aktualizováno duben 

2010.

Poděkování
Tato studie vznikla za podpory výzkumného záměru Výzkum a ochrana hyd-
rosféry MZP0002071101. Poděkování náleží také Dr. Franzi Schöllovi za 
laskavé poskytnutí výpočetního programu PTI a Mgr. Janě Ošlejškové.

RNDr. Denisa Němejcová1), Mgr. Libuše Opatřilová2),  
RNDr. Jiří Kokeš1), Mgr. Pavla Řezníčková, Ph.D.1)

1)VÚV TGM, v.v.i., Brno, denisa_nemejcova@vuv.cz,  
jiri_kokes@vuv.cz, pavla_reznickova@vuv.cz

2) VÚV TGM, v.v.i., Praha,  libuse_opatrilova@vuv.cz
Příspěvek prošel lektorským řízením.

Ecological Status Assessment of Non-wadable Rivers Using Ben-
thic Macroinvertebrates: Testing of German Assessment System 
(Němejcová, D.; Opatřilová, L.; Kokeš, J.; Řezníčková, P.)
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Possibilities of use of the German ecological status assessment sy
stem of nonwadable rivers using benthic macroinvertebrates were tested 
in conditions of the Czech Republic. During testing, the system was 
adapted in the organic pollution module. The obtained results showed 
that application of the German PTI system in the Czech conditions is 
feasible. However, it can be recommended only for assessment of sites 
of the Elbe River basin with catchment area larger than 10 000 km2. 
The PTI system failed when applied to smaller potamal rivers with the 
occurrence of rithral species.

DlOUHODOBý VýVOj OBSAHU 
TĚŽKÝCH KOVŮ V SEdIMENTECH 
ŘEKY MORAVY

Hana Hudcová, Ilja Bernardová, Marie Forbelská,  
Jana Svobodová

Klíčová slova
sediment – prioritní a další nebezpečné látky – řeka Morava – hodnocení 
trendů vývoje

Souhrn
Výsledky dlouhodobého sledování kvalitativního stavu sedimentů jsou 

podkladem pro zhodnocení vývoje stavu sledovaných lokalit v podélném 
profilu řeky Moravy včetně vymezení problematických ukazatelů signa
lizujících vzestupný trend koncentračních hodnot prioritních a dalších 
nebezpečných látek. Právě prověření časového vývoje obsahu nebez
pečných látek v sedimentech je jedním z aktuálních požadavků uvedené 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES o normách 
environmentální kvality [1]. V sedmi lokalitách, situovaných v podélném 
profilu řeky Moravy mezi 298. a 79. říčním kilometrem, byly sledovány 
čtyři ukazatele ze skupiny těžké kovy – kadmium, olovo, rtuť a nikl. 
Příspěvek popisuje výsledky účelového sledování a navazujícího statis

Obr. 1. Klasifikace testovaných lokalit do tříd biologického stavu podle makrozoobentosu 
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tického hodnocení časového vývoje obsahu těžkých kovů v sedimentech 
řeky Moravy v letech 1997–2010.

Úvod
Sledování dlouhodobého vývoje obsahu prioritních a dalších nebezpeč-

ných látek v sedimentech je nezbytnou součástí naplňování požadavku 
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění [2], kterým je nezvyšování 
koncentrace prioritních a dalších nebezpečných látek ve vodním prostředí, 
plaveninách, sedimentech a živých organismech vodních toků v čase.

Míra znečištění sedimentů prioritními a dalšími nebezpečnými látkami 
představuje pro své potenciálně toxické účinky na faunu a flóru dna i vod-
ního sloupce nad sedimentem, včetně schopnosti akumulace v tělech vod-
ních živočichů, jeden z hlavních environmentálních problémů. V souvislosti 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální 
kvality [1] se omezení nepříznivého vývoje zátěže sedimentů těmito látkami 
řadí mezi přední problémové okruhy vodního hospodářství. Uvedená směr-
nice vymezuje pro členské státy požadavek na posouzení dlouhodobých 
trendů prioritních látek včetně zajištění nezvyšování úrovně kontaminace 
těchto látek v sedimentech a biotě.

V rámci národních projektů ochrany vod – projektů „Morava I–IV“ [3–6] 
a projektu „Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod 
a vodních ekosystémů v oblasti povodí Moravy“ [7] probíhalo v průběhu let 
1997–2010 hodnocení kvalitativního stavu sedimentů nejvíce zatížených 
úseků řeky Moravy. Zaměření projektů sledovalo potřebu zmapování kva-
litativního stavu vod, sedimentů a bioty znečištěním nejvíce zatížených 
úseků toků pod tzv. prioritními zdroji znečištění (obr. 1). 

Metodika sledování
Vzorky sedimentů byly odebírány v sedmi lokalitách situovaných v podél-

ném profilu řeky Moravy mezi 298. a 79. říčním kilometrem ze dna pomocí 
ručního vzorkovače na tyči. Po odebrání potřebného množství sedimentu 
byl vzorek z odběrové nádobky vzorkovače umístěn do připravené poly-
etylenové vzorkovnice. Četnost odběru byla dva vzorky ročně s výjimkou 
roku 2006, kdy byl sediment odebrán pouze jednou. Podobná situace 
se vzhledem k nepříznivým hydrologickým podmínkám opakovala v roce 
2010, kdy byly vzorky sedimentů na všech sledovaných profilech, mimo 
profil „Morava-Otrokovice pod“, odebrány také pouze jednou. V roce 2007 
bylo sledování zatížení sedimentů z finančních důvodů na jeden rok pře-
rušeno. Sledování profilu „Morava-Hodonín pod“, které probíhalo v letech 
1997–2006, muselo být v roce 2008 z organizačních důvodů přesunuto 
cca 15 km níže po toku pod obec Lanžhot (profil „Morava-Lanžhot pod“). 
Pro komplexní hodnocení zatížení sedimentů řeky Moravy včetně dolního 
úseku byly do statistického hodnocení zahrnuty oba tyto profily. Sledování 
profilu „Morava-Lanžhot pod“ probíhalo v letech 1997, 1998, 2001, 2002, 
2005, 2008, 2009 a 2010. 

Odebrané vzorky byly v chladicích boxech převezeny do laboratoře, kde 
byly přesítovány za mokra na zrnitostní frakci < 63 µm a po dekantaci 
lyofilizovány (lyofilizátor Crist Sloha 4).

Pro stanovení kadmia, olova a niklu se do teflonových nádobek pří-
stroje „mls 1200“ firmy Milestone navážilo cca 0,1 g lyofilizovaného 

Obr. 1. Kontrolní profily dlouhodobého sledování zátěže sedimentů v řece 
Moravě

Olovo (Pb)

j Lokalita
Náhodné posunutí 

u
j

Variabilita lokality 
σ

j

1 Morava-Šumperk pod 0,03620895 0,7152695

2 Morava-Olomouc pod 0,04711756 0,2972910

3 Morava-Kroměříž pod 0,09956555 0,6156965

4 Morava-Otrokovice pod -0,02014968 0,2831950

5 Morava-Uherské Hradiště pod 0,09551799 0,4242685

6 Morava-Hodonín pod -0,13786308 0,4789133

7 Morava-Lanžhot pod -0,12039729 0,2073516

Variabilita náhodného posunutí σ
u

0,12153370

Kadmium (Cd)

j Lokalita
Náhodné posunutí 

u
j

Variabilita lokality 
σ

j

1 Morava-Šumperk pod -0,0450068 0,5714681

2 Morava-Olomouc pod 0,0046637 0,3646033

3 Morava-Kroměříž pod -0,0000832 0,3161646

4 Morava-Otrokovice pod -0,0936390 0,3160610

5 Morava-Uherské Hradiště pod 0,1807793 0,6844086

6 Morava-Hodonín pod -0,1450862 0,6307047

7 Morava-Lanžhot pod 0,0983724 0,1869135

Variabilita náhodného posunutí σ
u

0,1353709

Rtuť (Hg)

j Lokalita
Náhodné posunutí 

u
j

Variabilita lokality 
σ

j

1 Morava-Šumperk pod -0,23949699 0,9465204

2 Morava-Olomouc pod 0,11233726 0,5357239

3 Morava-Kroměříž pod 0,18666146 0,3944326

4 Morava-Otrokovice pod -0,04319335 0,2787029

5 Morava-Uherské Hradiště pod 0,09729759 0,4656605

6 Morava-Hodonín pod -0,23848297 0,4743705

7 Morava-Lanžhot pod 0,12487699 0,1678289

Variabilita náhodného posunutí σ
u

0,19971580

Nikl (Ni)

j Lokalita
Náhodné posunutí 

u
j

Variabilita lokality 
σj

1 Morava-Šumperk pod -0,00006108 0,4539426

2 Morava-Olomouc pod 0,00002143 0,3340231

3 Morava-Kroměříž pod 0,00007842 0,3243488

4 Morava-Otrokovice pod 0,00010557 0,3409152

5 Morava-Uherské Hradiště pod -0,00001638 0,3632073

6 Morava-Hodonín pod -0,00029457 0,3113820

7 Morava-Lanžhot pod 0,00016663 0,3291574

Variabilita náhodného posunutí σ
u

0,00385836

Tabulka 1. Predikce náhodných posunutí, variabilita náhodných posunutí a variabilita lokalit 

sedimentu. Pro mineralizaci v mikrovlnném systému se použila směs 
ultračisté HCl (3 ml) a HnO

3
 (1 ml). Mineralizát byl po rozkladu kvan-

titativně převeden do 100ml odměrných baněk. Ke každé sérii vzorků 
byl připraven současně slepý vzorek. Stanovení bylo provedeno pomocí 
atomové absorpční spektrometrie (AAS-ETA) na přístroji AnALYST 600 
firmy PERKIn ELMER. Pro stanovení obsahu kadmia, olova a niklu byla 
použita metoda kalibrační křivky. Správnost zjištěných koncentrací byla 
kontrolována pomocí souběžné analýzy ověřeného referenčního materiálu 
(Aslab or-ch-4/10).
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Stanovení r tuti bylo provedeno na přístroji 
AMA-254, který byl kalibrován podle manuálu 
výrobce. Pro měření byla volena navážka obvykle 
kolem 100 mg lyofilizovaného sedimentu. Zjiště-
ný obsah rtuti odpovídal vždy průměru dvou až 
tří paralelně prováděných stanovení. Parametry 
nastavení na přístroji AMA-254 byly pro sušení 
60 s, rozklad 150 s, čekání 45 s. Správnost 
zjištěných koncentrací byla kontrolována pomocí 
souběžné analýzy ověřeného referenčního mate-
riálu (Aslab or-ch-4/10).

Po kompletaci dlouhodobých řad výsledků 
z let 1997–2009 byly ve spolupráci s Ústavem 
matematiky a statistiky Masarykovy univerzity 
podrobně analyzovány dostupné, resp. doporu-
čované metody hodnocení trendů vývoje daných 
ukazatelů jakostního stavu sedimentů. následně 
byly tyto časové řady doplněny o údaje zjištěné 
v roce 2010 a statisticky zhodnoceny z hlediska 
obsahu těžkých kovů v sedimentech.

Výsledky a diskuse
Dokumentace charakteristických časových řad 

naměřených koncentrací sledovaných látek v sedi-
mentech ukázala, že u značné části hodnocených 
parametrů disponují jednotlivé hodnoty určitou 
rozkolísaností v trendu.

Z výše uvedeného důvodu byla v roce 2009 
zahájena spolupráce s Ústavem matematiky 
a statistiky Masarykovy univerzity v Brně. nejprve 
byly podrobně analyzovány dostupné, resp. doporu-
čované metody hodnocení trendů vývoje vybraných 
ukazatelů jakostního stavu sedimentů. Po doplnění 
časových řad obsahu těžkých kovů v sedimentech 
o údaje zjištěné v roce 2010 v šesti sledovaných 
lokalitách řeky Moravy byly pro časovou řadu dat 
od roku 1997 až po rok 2010 provedeny odhady 
lokálních a náhodných posunutí.

Jak je patrné z tabulky 1 a z grafů uvedených na 
obr. 2–5, mají jednotlivé lokality velmi rozdílnou 
variabilitu logaritmů hodnot obsahu těžkých kovů 
v sedimentech, a to především u hodnot ukazate-
lů Pb, Hg a Cd. Díky výrazné heteroskedasticitě 
vstupních dat nebylo tedy možno použít klasické 
statistické metody. 

Pro celou řeku Moravu byl vytvořen jediný sto-
chastický model, který v sobě zahrnoval regresní 
přímky pro jednotlivé lokality a také průměrnou 
regresní přímku pro celou řeku Moravu. Šlo 
o speciální typ lineárního regresního modelu, 
a to tzv. lineární regresní model s náhodnými 
i pevnými efekty, také nazývaný lineární regresní 
model se smíšenými efekty (Linear Mixed Effect 
Model, více viz [8]). neznámé parametry modelu 
byly odhadovány pomocí metody REML (Restricted 
Maximum Likelihood). Jednalo se o modifikaci 
AnCOVA modelu, který se dokázal díky náhodným 
parametrům vyrovnat jak s nestejnými rozptyly 
v jednotlivých lokalitách, tak i s korelovanými 
daty. Podrobná analýza ukázala, že optimálním 
modelem (také z hlediska jeho interpretace) byl 
model s lineárním trendem. Závisle proměnnou 
y představovaly logaritmy hodnot obsahu jednot-
livých těžkých kovů v sedimentech v letech 1997 
až 2010, posuzovány tedy byly především řády 
těchto hodnot.

Pro všechny sledované těžké kovy byl použit 
následující regresní model

y
ji
 = a + u

j
 + b t

i
 + e

ji

pro

j = 1, … 7 pořadové číslo lokality na řece 
Moravě

i = 1, … n
j

počet měření uvnitř lokality
t
i
 = rok - 2003 centrovaný čas (výsledky byly 

numericky stabilnější a itera-
tivní REML metoda odhadu pa-
rametrů rychleji konvergovala)

Obr. 4. Statistické hodnocení trendu vývoje obsahu rtuti (Hg) v sedimentech v letech 1997–2010

Obr. 2. Statistické hodnocení trendu vývoje obsahu kadmia (Cd) v sedimentech v letech 1997 až 
2010

Obr. 3. Statistické hodnocení trendu vývoje obsahu olova (Pb) v sedimentech v letech 1997–2010
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Obr. 5. Statistické hodnocení trendu vývoje obsahu niklu (ni) v sedimentech v letech 1997–2010

Ukazatel
Pevné 
efekty

Hodnota
Směrodatná 

odchylka
Stupeň 
volnosti

Hodnota 
statistiky t

phodnota

Pb
a 3,5827069 0,05720363 141 62,630754 < 0,0001

b 0,0141267 0,00703942 141 4,668261 0,0467

Hg
a -1,532692 0,08478625 137 -18,077123 < 0,0001

b -0,000878 0,00685534 137 -0,128075 0,8983

Cd
a -0,3182117 0,06197359 141 -5,134635 < 0,0001

b -0,0246454 0,00699199 141 -3,524809 0,0006

Ni
a 3,659876 0,03394462 97 107,81904 < 0,0001

b 0,039504 0,00760393 97 5,19526 < 0,0001

Tabulka 2. Statistická analýza dynamiky koncentrací těžkých kovů v sedimentech řeky Moravy

kde

y
ji

logaritmy hodnot obsahu těžkého kovu 
v j-té lokalitě, i-té měření v čase t

i,

a, b neznámé fixní parametry, které mode-
lovaly průměrnou regresní přímku v rám-
ci celé řeky Moravy (fixed intercept and 
slope),

u
j

neznámé parametry náhodného po-
sunutí na ose y (random intercept) 
s normálním rozdělením a směrodatnou 
odchylkou σ

u,

e
ji

náhodné chyby s normálním rozdělením 
s nulovou střední hodnotou a různými 
směrodatnými odchylkami σ

1
, …, σ

7
 

(heteroscedastic error variance) pro jed-
notlivé lokality.

Pro každou lokalitu bylo k průměrné regresní 
přímce a + b t pro všechny sledované lokality na 
řece Moravě přičteno náhodné posunutí u

j
 na ose 

y. Regresní přímky v jednotlivých lokalitách se 
tedy lišily pouze posunutím ve vertikálním směru 
(tabulka 1), ale nelišily se rychlostí růstu/poklesu 
(tj. ve směrnici přímky).

na základě údajů uvedených v tabulce 1 lze 
podle znaménka náhodného posunutí u

j
 určit, 

zda průběh hodnot těžkých kovů v dané lokalitě 
(viz přímky na obr. 2–5 označené jako location 
specific curve) je vyšší (u

j 
> 0), popř. nižší (u

j 
< 0) 

než průměr z celého toku, tj. přímka a + b t (viz 
přímky označené na obr. 2–5 jako river averaged 
curve). Dále je patrné, že u niklu je variabilita 
náhodných posunutí stokrát nižší než u ostatních 
těžkých kovů, tj. výsledky se u niklu v jednotlivých 
lokalitách téměř neliší a na grafech vždy překrývá 
přímka označená jako location specific curve 
přímku označenou jako river averaged curve.

Při analýze celkového trendu a + b t hodnot 
obsahu těžkých kovů v sedimentech řeky Moravy 
z let 1997 až 2010 byla testována významnost fix-
ního koeficientu b. Znaménko parametru b určuje 
rostoucí (b > 0), popř. klesající (b < 0) trend. Jeho statistickou významnost 
udává p-hodnota uvedená v posledním sloupci tabulky 2 a vztahuje se 
k testování hypotézy b = 0.

V daném případě byla zamítnuta hypotéza, že b = 0 u kadmia (přímka 
klesá), niklu (přímka mírně stoupá) a olova (těsné zamítnutí, přímka vel-
mi mírně stoupá). U rtuti se neprokázalo, že b ≠ 0, tj. množství rtuti se 
v daném časovém úseku řádově nezměnilo.

Statistické hodnocení dat z let 1997–2010 tedy prokázalo klesající 
trend kadmia, mírně rostoucí trend niklu a minimálně rostoucí trend olova 
v sedimentech řeky Moravy. Množství rtuti v sedimentech řeky Moravy se 
ve sledovaném období řádově nezměnilo.

Závěr
V příspěvku jsou prezentovány první výsledky statistického hodnocení 

dlouhodobého sledování zatížení sedimentů řeky Moravy prioritními a dal-
šími nebezpečnými látkami v letech 1997–2010, které bylo zaměřeno na 
ukazatele ze skupiny těžké kovy. Statistické hodnocení prokázalo klesající 
trend kadmia, mírně rostoucí trend niklu a minimálně rostoucí trend olova 
v monitorovaném úseku řeky Moravy. Obsah rtuti v sedimentech řeky 
Moravy se ve sledovaném období řádově nezměnil. Zvolený lineární regresní 
model s náhodnými a pevnými efekty, který je modifikací AnCOVA modelu, 
se ukázal jako optimální a bude využit i v rámci dalšího hodnocení zatížení 
sedimentů řeky Moravy prioritními a dalšími nebezpečnými látkami.
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Results of longterm monitoring of the quality status of sediments 
are the backgrounds for assessing the state of the monitored sites in 
the longitudinal section of the Morava River, including the definition of 
problematic indicators suggesting a rising trend of concentration values 
of priority and other hazardous substances. Time trends examination 
of hazardous substances in the sediments is one of the actual require
ments of the Directive of the European Parliament and of the Council 
2008/105/EC of environmental quality standards [1]. In seven sites 
located in the longitudinal section of the Morava River between 298–79 
rkm 4 indicators of heavy metals – cadmium, lead, mercury and nickel 
were observed. This paper presents the results of special monitoring and 
subsequent statistical evaluation of longterm trends of heavy metals 
content in the Morava River sediments in 1997–2010.
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ZÁTĚŽ EKOSYSTÉMU BíLINY 
ANTROPOGENNíMI LÁTKAMI 

Kateřina Kohušová, Ladislav Havel, Petr Vlasák

Klíčová slova
Bílina – biofilm – sediment – Dreissena polymorpha – těžké kovy – speci-
fické organické látky

Souhrn
Řeka Bílina je po dlouhá desetiletí ovlivňována těžbou hnědého uhlí, 

vysokou koncentrací obyvatelstva a zejména průmyslovými aktivitami 
v jejím povodí. Vzhledem ke znečištění jejího toku je významným zdro
jem řady polutantů pro Labe. V předchozích letech došlo k útlumu řady 
negativních aktivit v povodí, což by se mělo pozitivně odrazit na stavu 
toku. Zátěž ekosystému Bíliny byla hodnocena na základě sledování 
koncentrací vybraných polutantů (těžké kovy, specifické organické 
látky) ve vodě, pevných matricích (sedimenty, biofilmy) a v biomase 
mlže Dreissena polymorpha. 

Úvod 
Tok Bíliny (SZ Čechy, plocha povodí 1 070,882 km2, délka toku 84,2 km, 

průměrný roční průtok cca 6,5 m3/s se značným kolísáním, hydrologické 
povodí 1-14-01-001 až 1-14-01-108) je na většině svého podélného profilu 
různou měrou antropogenně ovlivněn. Pouze 13,2 km toku se nachází v rela-
tivně původním korytě, na zbývajících 71 km docházelo často k úpravám 
koryta, regulaci toku, přeložkám či zatrubnění (ochrana povrchových lomů pro 
těžbu hnědého uhlí). Kvalita vody je negativně ovlivňována těžbou hnědého 
uhlí, velkou koncentrací chemického a energetického průmyslu a množstvím 
sídel v povodí. Bílina patří k nejvíce znečištěným tokům v České republice – je 
uváděna jako významný zdroj PAU, xenoestrogenů, organochlorových látek 
(Heemken et al., 2001; Stachel et al., 2005), DDT (Heinisch et al., 2005a) 
a těžkých kovů (Vink et al., 1999) pro tok Labe. Pro vybrané organické látky 
(DDT a HCH) je zařazena mezi tzv. „hot-spots“ (Heinisch et al., 2005a, b).

Pro sledování zátěže ekosystému Bíliny byly zvoleny pevné matrice 

(biofilmy a sedimenty). Biofilmy jsou složité, heterogenní systémy, které 
se skládají z mikroorganismů, zejména bakterií, řas, hub, prvoků a také 
mnohobuněčných živočichů (Characklis a Marshall, 1990). Biofilmy mohou 
zachytávat nejrůznější částice z okolní protékající vody pomocí sorpce, 
adheze, koheze, příjmu iontů či mechanického zachycení partikulovaných 
látek (např. Schorer a Eisele, 1997; Flemming, 1995). Vyznačují se něko-
lika důležitými vlastnostmi, které umožňují jejich sledování za účelem 
hodnocení znečištění toku: (a) vyskytují se téměř na všech ponořených 
površích, (b) jejich způsob života odráží dlouhodobější podmínky ve sledova-
ném profilu, (c) krátký životní cyklus umožňuje rychlejší odpověď na změny 
habitatu, než je tomu u vyšších organismů, (d) jednotlivé složky biofilmu 
jsou různě tolerantní vůči změnám prostředí (výhoda druhové diverzity 
biofilmu) a (e) relativně snadný odběr vzorků (McCormick a Cairns, 1994; 
Fuchs et al., 1996). Vzhledem ke svému postavení v potravním řetězci, kde 
jsou často primární složkou, umožňují šíření akumulovaných polutantů do 
vyšších trofických úrovní (Pusch et al., 1998; Durrieu et al., 2005). 

Další sledovanou pevnou matricí jsou říční sedimenty, které se vyznačují 
podobnými vlastnostmi ve vztahu ke koloběhu látek v říčním ekosystému: 
(a) schopnost vázat nejrůznější látky, (b) jsou významné pro akumulaci škod-
livin v dalších článcích potravního řetězce (makrozoobentos, ryby), (c) jsou 
sekundárním zdrojem znečištění během povodní či naopak nízkovodných 
stavech v období sucha – jsou tedy více či méně dočasným rezervoárem 
znečišťujících látek (Baudo et al., 1990; Baborowski et al., 2004). Polutanty 
akumulované v biofilmech či sedimentech lze považovat za látky dostupné 
pro biotu („bioavailable“) (např. Landrum a Robbins, 1990; Farag et al., 
2007). Sledování obou těchto matric bylo doplněno sledováním okamžité 
koncentrace polutantů v povrchové vodě. 

Zatížení biocenózy bylo sledováno pomocí kontaminace biomasy mlže 
Dreissena polymorpha, který se používá při expozičním monitoringu. 
Expoziční monitoring je jednou z metod akumulačního monitoringu, který 
byl vyvinut pro sledování polutantů s dlouhodobým kumulativním účinkem 
(Stuer-Laudrisen, 2005). Dreissena polymorpha je řazena mezi tzv. „sen-
tinel“ (strážní) organismy, které se vyznačují: (a) vazbou na danou lokalitu 
a minimální schopností migrace, (b) vysokou tolerancí k toxickým látkám, 
(c) schopností bioakumulace látek z vodního prostředí, (d) dostatečnou 
individuální hmotností (biomasou) pro reprezentativní analýzu, (e) výhodným 
poměrem „cost/benefit“ (ekonomicky únosný poměr vynaloženého úsilí  k zís-
kání dostatečného množství vzorku organismů pro analýzu) (Philips, 1980; 

Hellavel, 1986; Liška, 2007). Mlži pocházející 
z „referenční“ lokality (písník Předměřice) byli po 
dobu přibližně dvou měsíců exponováni v profilech 
toku Bíliny a následně byla analyzována koncen-
trace vybraných polutantů v jejich biomase. 

Materiál a metodika
Odběry vzorků probíhaly u povrchové vody 

v letech 2004–2009, pevných matric 2005 až 
2008 a expozice mlže Dreissena polymorpha 
2009 a 2010 (vždy zimní a letní expozice; meta-
bolismus organismů a bioakumulace je roční 
periodou zásadně ovlivněna – Liška, 2007). 
V toku Bíliny byly zvoleny čtyři odběrové profily 
(B1–B4) reprezentující jeho části s odlišným cha-
rakterem zatížení (obr. 1). Profil B1 (Březenec, 
ř. km 71) byl situován v relativně přírodní oblasti 
toku, pod vodárenskou nádrží Jirkov. Profil B2 
(nad VD Jiřetín, ř. km 58) byl umístěn těsně před 
soutokem s Hutním potokem a reprezentoval 
oblast s převažujícím znečištěním z těžebního 
průmyslu a komunálním znečištěním. Profil B3 
(Želenice, ř. km 42,5) reprezentuje kombinaci 
komunálního a průmyslového znečištění zejména 
z oblasti centrálního Mostecka. Závěrný profil 
B4 (Ústí nad Labem, ř. km 0,2) poskytoval 
informaci o znečištění vnášeném Bílinou do 
Labe. V jednotlivých profilech byly odebírány 
vzorky povrchové vody, biofilmů z ponořených 
podkladů v toku a směsné vzorky sedimentů. 
Ve všech vzorcích byly analyzovány koncentrace 
vybraných těžkých kovů  (As, Cd, Hg, Pb, V, Zn) 
a specifických organických látek (PAU, PCB, HCH, 
HCB, DDT). Vzorky byly zpracovány standardními 
analytickými metodami v laboratořích Výzkumné-
ho ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, 
v.v.i., v Praze. Akumulace škodlivin v biomase 
mlže Dreissena polymorpha byla po dvouměsíční 
expozici v daném profilu analyzována v biomase 
(bez skořápek a byssových vláken – v souladu 
s metodikou ARGE-Elbe: Bergemann a Gaumert, 
2006). Vzorky biomasy Dreissena polymorpha Obr. 1. Rozmístění odběrových profilů v podélném profilu Bíliny
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byly analyzovány v laboratořích Povodí Vltavy, 
s.p., a ZÚ Ostrava (Havel aj., 2010; Vlasák aj., 
2010).  

Výsledky a diskuse 
Povrchová voda

Znečištění povrchové vody bylo hodnoceno po-
dle ČSn 75 7221 a nařízení vlády č. 229/2007 
Sb. Koncentrace kovů se pohybovaly v rozmezí 
I. až II. třídy (vyjma arzenu – III. třída). Koncen-
trace vanadu v profilech B3 a B4 přesahovala 
imisní limity podle nařízení vlády č. 229/2007 
Sb. Koncentrace specifických organických látek 
se většinou pohybovaly na úrovni II. třídy (vyjma 
sumy PCB – I. i III. třída); sumy HCH, HCB a DDT 
nepřekračovaly imisní limity podle nařízení vlády 
č. 229/2007 Sb. (tabulka 1). Při porovnání 
aktuálně získaných výsledků s údaji ze sledování Bíliny z let 1994 až 1996 
(Havlík et al., 1997a, b) bylo zjištěno, že v průběhu desetiletí došlo u části 
sledovaných látek (Cd, Hg, Zn, HCB, suma PAU) k postupnému snižování 
koncentrací, zatímco koncentrace některých škodlivin (As, Pb, suma PCB) 
kolísají a snížení zatížení toku není patrné. Údaje o některých látkách (např. 
V a suma DDT) nebylo možné porovnat – nebyly dříve analyzovány (Aronová, 
2007). Koncentrace řady sledovaných polutantů byla pod mezí stanovi-
telnosti daných analytických metod, což vypovídá o snížení zátěže toku. 
Tento pozitivní trend je ale rušen náhlými výkyvy maximálních koncentrací 
polutantů, které mají výrazný negativní vliv na strukturu a funkci ekosystému 
Bíliny. I když k těmto stavům dochází náhodně a ojediněle a jejich trvání je 
krátkodobé, zjištěné hodnoty koncentrací jsou velmi vysoké (Hg, PAU, DDT, 
ropné látky), což má výrazný negativní vliv na fungování ekosystému. Časté 
jsou „havárie“ na toku Bíliny (např. prosinec 2009, červenec 2010). na 
kontaminaci toku se mohou podílet i staré zátěže v povodí. 

Biofilmy a sedimenty
Přestože došlo k výraznému snížení koncen-

trací řady sledovaných škodlivin v povrchové vodě, 
zátěž toku zůstává i nadále vysoká. U většiny 
sledovaných látek byly zjištěny jejich významné 
koncentrace v biofilmech a sedimentech. Koncen-
trace v těchto pevných matricích jsou až o 3 až 
6 řádů vyšší než koncentrace v povrchové vodě. 
U některých polutantů byla zjištěna závislost 
mezi koncentracemi v biofilmech a sedimentech 
(Cd, Hg, suma PCB, suma DDT); nejvýraznější 
závislost je u vanadu (R2 = 0,84). Pro vanad byla 
pozorována závislost i mezi jeho koncentrací 
v povrchové vodě a pevných matricích (biofilm: 
R2 = 0,84, sediment: R2 = 0,86). Výsledky sle-
dování kontaminace pevných matric ukázaly na 
vyšší zátěž toku v jeho střední a dolní části (profily 
B3, B4), což korespondovalo s výsledky analýz 
povrchové vody.

Kontaminace říčních sedimentů vykazuje 
u některých polutantů (Hg, V, HCB, suma DDT) 
skokové zvyšování koncentrací v profilech B3 
a B4. Toto zjištění koresponduje s provedenou 
registrací zdrojů znečištění v povodí toku (oblast 
bývalé i současné chemické a průmyslové 
výroby). Koncentrace dalších sledovaných kovů 
nevykazovaly žádný výrazný trend v čase ani 
v podélném profilu. Podle Lochovského (2008) 
je koncentrace kovů v říčních sedimentech Bí-
liny prakticky výlučně způsobena antropogenní 
činností. Při porovnání koncentrací sledovaných 
polutantů s koncentracemi měřenými v 90. le-
tech a v letech 2000 a 2001 v sedimentech 
Labe (Fuksa, 2002; Hypr aj., 2002) bylo zjištěno, 
že aktuální naměřené koncentrace odpovídaly 
koncentracím z dob minulých, ačkoliv pro antro-
pogenně zatížené toky v postkomunistických 
zemích je popsán klesající trend znečištění toků 
od 90. let (Adams et al., 2001; Klemm et al., 
2005). V případě sledování sedimentů byla zátěž 
toku hodnocena podle klasifikace zatížení sedimentů ARGE-Elbe, která 
byla vytvořena pro tok Labe (tabulka 2). V případě kontaminace PCB se 
jedná o trvale vysokou zátěž v celém podélném profilu toku; koncentrace 
HCH, HCB a DDT se ve většině sledovaných profilů pohybovaly na úrovni 
nižších až středních tříd klasifikace, ale v profilu B4 (Ústí nad Labem) se 
kontaminace sedimentů výrazně zvýšila, a to až na úroveň nejvyšší třídy 
pro zatížení sedimentů (tabulka 3).  

Pro hodnocení kontaminace biofilmů bohužel jakákoliv podobná klasifi-
kace chybí. na základě zjištěného vztahu mezi koncentracemi Hg a sumy 
DDT v biofilmech a sedimentech lze hodnotit koncentrace těchto látek 
vyskytující se na středním a dolním toku řeky jako významné. naměřené 
koncentrace Hg dosahovaly přibližně polovičních hodnot, než je uváděno 
pro maximální koncentrace Hg v nárostech (0,1–3,1 mg/kg) v rámci hod-
nocení pravidelného monitoringu ČHMÚ (Internet 1). V profilu B4 docházelo 

Profil /
polutant

As Cd Hg Pb V Zn
PAU 
suma

PCB 
suma

HCH 
suma

HCB
DDT 
suma

B1 II. II.
IV.*
(I.**)

I.
< limit

II.
III.*
< limit
(II.**)

II. < limit < limit < limit

B2 II. II. II. I. < limit II. II. I. < limit < limit < limit

B3 III. II. II. I. > limit II. II. III. < limit < limit < limit

B4 III. II. II.
II.*
(I.**)

> limit II. II. II. < limit < limit < limit

Tabulka 1. Orientační vyhodnocení průměrných koncentrací sledovaných polutantů v povrchové vodě 
podle tříd jakosti vody – ČSn 75 7221 (třída I–V.) a podle překročení imisních limitů – nařízení vlády 
č. 229/2007 Sb. (označeno „> limit“)

* Na zvýšení průměrné hodnoty měl vliv extrémní výkyv koncentrace
** Průměrné hodnoty koncentrace polutantů při vynechání ojedinělého maxima

Ukazatel (jednotka) 
/ Třída

I I–II II II–III III III–IV IV

As (mg/kg) < 10 < 20 < 40 < 80 < 160 < 320 > 320

Cd (mg/kg) < 0,3 < 0,6 < 1,2 < 2,4 < 4,8 < 9,6 > 9,6

Hg (mg/kg) < 0,2 < 0,4 < 0,8 < 1,6 < 3,2 < 6,4 > 6,4

Pb (mg/kg) < 25 < 50 < 100 < 200 < 400 < 800 > 800

Zn (mg/kg) <100 <2 00 < 400 < 800 < 1600 < 3200 > 3200

Suma HCH (µg/kg) – < 5 < 10 < 20 < 50 < 100 > 100

HCB (µg/kg) – < 20 < 40 < 100 < 200 < 400 > 400  

Suma PCB (µg/kg) – < 2 < 5 < 10 < 25 < 50 > 50

Suma DDT (µg/kg) – < 20 < 40 < 100 < 200 < 400 > 400

Tabulka 2. Klasifikace zatížení sedimentů podle ARGE-Elbe (Bergemann 
a Gaumert, 2006)

Ukazatel / Třída I I–II II II–III III III–IV IV

As B1 B1,B2,B3,B4 B2,B3,B4 B3

Cd B4 B4 B1,B2,B3,B4 B1,B2,B3,B4 B1

Hg B1 B1,B2 B2,B3,B4 B3 B3,B4 B4

Pb B1,B3 B1,B2,B3,B4 B4

Zn B1 B1,B2,B3,B4 B1,B2,B3,B4 B3

Suma PCB B1 B1,B2 B2,B3,B4

Suma HCH B1,B2,B3,B4 B2

HCB B1,B2,B3 B4

Suma DDT B1,B2,B3 B1,B2,B3 B2,B3 B4 B4

Tabulka 3. Vyhodnocení kontaminace sedimentů v podélném profilu Bíliny (odběrové profily B1–B4) 
podle klasifikace zatížení sedimentů podle ARGE-Elbe (Bergemann a Gaumert, 2006)

Profil 
/ kov

As
50,75–66,50 

Cd
0,93–7,99

Hg 
0,16–1,61

Pb
50,13–67,40

V
47,42–398,17

Zn 
322,17–495,67

B1 *** **** * *** * ****

B2 **** *** ** ** ** **

B3 ** * *** * **** **

B4 * ** **** **** ** ****

Profil /
specif. org.l.

PCB suma
47,32–78,95

PAU suma
0,89–2,96

HCH suma
2,08–3,90

HCB
22,13–436,67

DDT suma
18,48–746,22

B1 * **** *** * *

B2 ** * **** *** ***

B3 *** *** * ** **

B4 **** ** ** **** ****

Tabulka 4. Průměrné koncentrace sledovaných polutantů v biofilmech (kovy a suma PAU: mg/kg 
sušiny; specif. org. látky: µg/kg sušiny) – pro každý polutant je uvedeno rozmezí dosažené průměrné 
koncentrace; pomocí počtu * je určeno pořadí zatíženého profilu (tj. **** zátěž nejvyšší, * nejnižší)
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ke skokovému zvýšení koncentrace těchto látek (vlivem bodových zdrojů 
znečištění v okolí, popřípadě posunem sedimentů z vyšších profilů). Vý-
znamnou zátěž toku představují koncentrace HCB a sumy PCB (podobné 
úrovně koncentrací u obou matric). Zatímco u HCB docházelo ke zvýšení 
koncentrace v profilu B4, u PCB byla zátěž pozorována v celém podélném 
profilu. Koncentrace PCB odpovídaly koncentracím zjištěným v 90. letech 
v biofilmech z Labe, aktuální koncentrace HCB byly až několikanásobně 
vyšší (Fuksa, 2002) a některé hodnoty převyšovaly nejvyšší zjištěné hodnoty 
v celorepublikovém monitoringu ČHMÚ pro nárosty v profilu Labe-Děčín 
(Internet 1). Rozdílné hodnoty koncentrací v obou pevných matricích byly 
pozorovány u sumy PAU – v biofilmu byly zjištěny vyšší koncentrace než 
v sedimentech, docházelo ke kolísání v podélném profilu toku. Koncentrace 
kovů (As, Cd, Pb, Zn) v biofilmech byly variabilní v místě i v čase, všechny 
profily byly zatíženy středně vysokými koncentracemi (tabulka 4). 

Specifickým případem je koncentrace vanadu, která ve všech sledovaných 
matricích rapidně vzrostla v profilu B3 (Želenice); v profilu B4 (Ústí n. L.) 
byla stále vysoká, nicméně již nižší oproti profilu B3 (naředění, sedimentace 
aj.). Aktuální koncentrace vanadu v biofilmech a sedimentech v profilech B3 
a B4 byly 2–10x vyšší než koncentrace vanadu zjištěné v těchto matricích 
v Labi před deseti lety (Fuksa, 2002). Významná byla sezonní fluktuace 
koncentrací (v profilu B3 i B4), které byly ve vegetační sezoně významně 
nižší než v zimě. Důvodem této variability je pravděpodobně zarůstání toku 
Bíliny vodními makrofyty, konkrétně rdestem kadeřavým (Potamogeton pec-
tinatus), který během vegetačního období akumuluje polutanty do biomasy 
a mechanicky je zachycuje (např. Demirezen a Aksoy, 2004; Vrochinskiy, 
1970). Porosty rdestu jsou velmi husté, na středním toku řeky pokrývají 
celou šířku koryta v délce několika kilometrů. Zvýšení koncentrací vanadu 
v zimním období je dáno nejen sníženou možností akumulace do biomasy 
rostlin a omezenou možností mechanického záchytu, ale  zejména tlením 
biomasy, z níž jsou uvolňovány zpět do toku. 

Biomasa mlže Dreissena polymorpha
Výsledky sledování akumulace polutantů v biomase poukázaly na zátěž 

toku arzenem (profil B3), zinkem a rtutí (profil B4), vanadem, PAU a DDT 
(profily B3, B4), HCH (profil B3) a HCB (nárůst B3–B4). Pro vanad bylo 
zřejmé zvýšení koncentrací v profilu B3 a přetrvávající vysoké koncentrace 
i v závěrném profilu B4 (obr. 2). na základě hodnocení mortality organismů 
vykazoval střední úsek toku (Záluží, Želenice, okolí B3) nejhorší životní 
podmínky. Ideální však nebyly ani v úseku toku pod touto oblastí (Vlasák 
aj., 2010). 

Závěr
V průběhu posledních desetiletí došlo k výraznému snížení znečištění 

vody Bíliny antropogenními polutanty, zátěž ekosystému však zůstává 
stále vysoká. Projevuje se významnými koncentracemi sledovaných látek 
v pevných matricích (biofilmy, sedimenty) a také akumulací těchto látek 
v biomase mlže Dreissena polymorpha. K nejvýraznějším kontaminantům 
uvedených matric patří Hg, V, PCB, PAU, HCH, HCB a DDT (vč. metaboli-
tů). nejzatíženějšími profily jsou profil B3 v Želenicích a závěrný profil B4 
v Ústí nad Labem. na základě provedených sledování lze konstatovat, že 
se Bílina podílí na kontaminaci toku Labe zejména svým znečištěním rtutí, 
HCB, DDT a izomery HCH.

Poděkování: Zpracováno s podporou projektů MZP00002071101 
a SP/1b7/124/08.
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a v biomase mlže Dreissena polymorpha
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Souhrn 
Aplikace současných detailních metod biomonitoringu na základě mak

rozoobentosu není pro účely generelů odvodnění časově a finančně únosná, 
a proto byly studovány možné úrovně zjednodušení zpracování vzorku a jejich 
nejistoty. Nejistoty byly kvantifikovány za použití subsampleru o 100 buň
kách s využitím simulací Monte Carlo umožňujících náhodný výběr různého 
počtu buněk. Nejvyšší potenciál zjednodušení zpracování vzorku má saprobní 
index, počet jedinců, ASPT a diverzita. Počty nalezených taxonů jsou při 
vzrůstajícím zjednodušení zpracování zatíženy zvyšující se systematickou 
chybou. Jako nejproblematičtější se ukázaly metriky založené na relativních 
početnostech. Zjednodušení bylo lépe aplikovatelné na podzimní vzorky. 
Jednoznačná závislost na kvalitě vody a morfologii vodního toku se nepro
kázala. Pro základní posouzení vlivu dešťových oddělovačů je dostačující 
zpracovat čtvrtinu vzorku. Pro identifikaci příčin narušení je třeba provést 
ověření spolehlivosti ostatních metrik.

Úvod
Zaústěním přepadů z dešťových oddělovačů jednotné stokové sítě (nazý-

vaných též oddělovací komory, OK) do vodního toku dochází ke značnému 
látkovému i hydraulickému narušení vodního toku, v jehož důsledku se 
mění struktura akvatického společenstva – změna počtu druhů i jedinců, 
vymizení citlivých druhů a naopak rozvoj druhů tolerantních a s krátkým 
životním cyklem, mění se i ekologický profil společenstva (potravní prefe-
rence, preference habitatu, proudění apod.) (Gammeter, 1996; BWK-M3, 
2003). Jedním z úkolů generelů odvodnění (GO) je identifikace a lokalizace 
hlavních míst a příčin dlouhodobého narušení vodních toků vlivem měst-
ského odvodnění a následná efektivní aplikace nápravných opatření včetně 
kontroly jejich účinnosti. Pro postižení vlivu jednotlivých oddělovacích komor, 
popř. jejich skupiny je tedy nutné pro zachycení dosahu narušení provést 
prostorově detailní monitoring makrozoobentosu v několika (třech až pěti) 
odstupňovaných vzdálenostech pod OK, a také nad místem narušení jako 
referenčním profilu. Biomonitoring na základě společenstva makrozoo-
bentosu se u nás provádí podle metodiky Perla (Kokeš a němejcová, 
2006), která definuje způsob odběru i zpracování vzorku. Tato metodika 
biomonitoringu  je však časově (a tím i finančně) velmi nákladná, a dosud 
proto bývá biomonitoring z GO vynecháván. 

Možnosti zjednodušení byly sledovány v několika pracích, které lze 
rozdělit na zjednodušení odběru vzorku (Vlek aj., 2006; Lorenz a Clarke, 
2006) a zjednodušení jeho laboratorního zpracování (Lorenz aj., 2004; 
Clarke aj., 2006; Vlek aj., 2006; Furse aj., 2006). Ani jedna z těchto prací 
nebyla zaměřena na urbanizované vodní toky.

Zjednodušením odběru vzorku (v urbanizovaných tocích) se zabývali 
i autoři tohoto příspěvku (Šťastná aj., v přípravě). Ukázalo se, že výrazné 

zjednodušení je možné pouze pro stanovení ASPT a Si, zatímco zjedno-
dušení odběru vzorku pro zjištění počtu taxonů je prakticky nemožné. 
K podobným závěrům došli Clarke aj. (2006), Furse aj. (2006) nebo Vlek 
aj. (2006).

Zjednodušení zpracování vzorku je stále diskutováno. někteří autoři se 
přiklánějí k použití subsamplingu (Walsh, 1997; Somers aj., 1998), zatímco 
jiní zastávají názor, že subsampling neúměrně zvyšuje nejistotu hodnocení 
z důvodu ztráty vzácných a málopočetných druhů (King a Richardson, 2002; 
Vlek aj., 2006); ztrácí se tak významné informace o prostředí (Stroom 
a Richards, 1999). Podle některých autorů se na celkové varianci podílí 
subsampling více než 50 % (Clarke aj., 2006).

Cílem našeho projektu bylo nalézt možná zjednodušení standardního 
biomonitoringu, která by příliš nezvyšovala nejistoty výpovědí a zachovala 
schopnost lokalizace a identifikace hlavních příčin narušení způsobených 
městským odvodněním. Tento příspěvek je věnován testování možného 
zjednodušení laboratorního zpracování vzorků makrozoobentosu. Studovali 
jsme vliv sezonní variability výskytu makrozoobentosu a vliv morfologic-
kého stavu toku a jakosti vody na možnost zjednodušení laboratorního 
zpracování. naše hypotéza byla, že pro toky v městských aglomeracích, 
které mají často významně narušenou hydromorfologii i jakost vody (a tudíž 
biocenózu), bude možné zjednodušení snáze aplikovat. 

Metody

Odběrné lokality 
Testování možného zjednodušení laboratorního zpracování vzorku bylo 

provedeno na 45 vzorcích odebraných z deseti toků v letním (20) a v pod-
zimním (25) období (tabulka 1). Sledované lokality zahrnovaly rozdílné 
morfologické třídy (od přirozených až po umělé, třída I až IV podle BUWAL, 
1998 – z důvodu návaznosti na dříve hodnocené toky). Stejně tak byla zahr-
nuta i odlišná kvalita vody jednotlivých toků (od I. po V. třídu kvality podle 
ČSn 75 7111). Většina toků se nacházela v urbanizovaných oblastech 
s výjimkou Stříbrného potoka (přirozený tok) a jedné lokality na Biřičce. 

Hodnocení narušení a maximální přípustná nejistota 
na hodnocení vlivu zaústění dešťových oddělovačů jednotné kanaliza-

ce (OK) se zaměřuje německá metodika BWK-M3 (2003). Podle ní je za 
významné narušení společenstva makrozoobentosu vlivem zaústění OK 
považován stav, kdy oproti referenčnímu profilu (neovlivněnému zaústě-
ním) je rozdíl v abundanci větší než 30 % nebo rozdíl v počtu taxonů větší 
než 20 %, nebo případ, kde se nepřekrývají tři a více taxonů s minimálně 
střední abundancí, nebo se vyskytuje jeden vysoce abundantní taxon, či 
je-li rozdíl v saprobním indexu ΔSi ≥ 0,3 v nížině a ΔSi ≥ 0,2 ve středohoří. 
Pro postižení vlivu OK je dále sledována změna struktury společenstva 
pomocí potravních preferencí (procentní zastoupení kouskovačů, seškra-
bávačů, sběračů a filtrátorů) a preference mikrohabitatu (% pelál a POM 
– particulate organic matter – např. kusy dřeva a odumřelé rostliny, % akál 
a litál). V případě těchto metrik byl za významné narušení považován rozdíl 
hodnot větší 20 % (přirozená variabilita replikovaných vzorků se pohybuje 
kolem 10 %, Clarke aj., 2006; Lorenz a Clark, 2006). Přijatelná nejistota 
možného zjednodušení metodiky biomonitoringu musí být tedy menší než 
výše uvedené hodnoty.

Subsampling
Pro podrobné zjišťování nejistot vzniklých zjednodušením zpracování 

vzorku makrozoobentosu byl použit subsampler o 100 buňkách (Rey-
noldson aj., 2003). nejprve byly vzorky co nejrovnoměrněji rozděleny do 
subsampleru. Pak byly postupně vybírány organismy z každé jednotlivé 
buňky, determinovány do běžně používaných úrovní (s výjimkou čeledi 
Chironomidae a třídy Oligochaeta, které nebyly dále určovány) a spočítá-
ny. Jako referenční společenstvo bylo uvažováno společenstvo nalezené 
v celém vzorku, tj. ve všech 100 buňkách. Možné zjednodušení (tj. snížení 
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Keywords
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Bílina River is influenced by coal mining, high population density and 
especially industrial activities in its catchment area during the decade. 
Due to its pollution the Bílina River is a significant source of many 
pollutants to the Elbe River. In recent years there has been a decline 
in many negative activities in the catchment area which should be 
positively reflected on the ecosystem load. The ecosystem load was 
evaluated by monitoring the concentration of selected pollutants (heavy 
metals, specific organic compounds) in water, solid matrices (sediments, 
biofilms) and biomass of mussel Dreissena polymorpha. 
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Aby v případě vzorku Hloučela_16 (obr. 1) nebyla překročena zvolená 
20% nejistota, bylo třeba zpracovat pro počet taxonů 20 buněk subsam-
pleru. Systematické podhodnocení se projevuje v případě malého počtu 
zpracovaných buněk též u diverzity.

2. Hodnoty ostatních metrik nejsou subsamplingem zatížené. nejistoty 
středních hodnot poměrně rychle klesají se zvyšujícím se podílem 
zpracovaných buněk. Aby nebyla překročena nejistota 30 % v případě 
počtu jedinců, musí být zpracováno devět buněk. V případě Si a ASPT 
je dostatečné zpracovat jen dvě buňky. Počet buněk pro ostatní metriky 
se pohybuje v rozsahu od 4 do 14 buněk.
Chování jednotlivých metrik bylo typické pro většinu sledovaných 

lokalit, nicméně minimální počty buněk, které bylo třeba zpracovat pro 
nepřekročení zvolených nejistot, se značně lišily. V případě počtu taxonů 
lze tento rozdíl poměrně dobře vysvětlit vyrovnaností druhů ve společen-
stvu (obr. 2), kdy s vyšší vyrovnaností klesá počet buněk potřebných pro 
dosažení zvolených nejistot. Poklesne-li vyrovnanost společenstva pod 
hodnotu 0,4, dochází k nárůstu počtu potřebných buněk a zvyšuje se 
nejistota zjednodušení.

Minimální počet vybraných jedinců ze vzorku
Ze 45 testovaných případů pouze v šesti postačovalo zpracovat 500 

jedinců, v 11 případech byl dostačující počet 700 jedinců. V ostatních pří-
padech bylo třeba vybrat ze vzorku a zpracovat více než 700 organismů.

počtu zpracovaných buněk) a kvantifikace vzniklých nejistot bylo provedeno 
pomocí metody Monte Carlo.

Simulace Monte Carlo 
V každé simulaci bylo náhodně ykrát (y = 500) vybráno x buněk, ze 

kterých byly vypočítány základní metriky. Pro zjištění vztahu nejistot na 
snižujícím se počtu zpracovaných buněk byl tento postup aplikován pro 
x buněk (od 1 do 100). Zároveň při každé dílčí simulaci mohla být každá 
buňka vybrána pouze jednou, stejně jako by se stalo v případě reálného 
vybírání a zpracování vzorku. 

Výsledky

Subsampling 
V důsledku subsamplingu vykazují metriky dva typy chování:

1. asymetrické rozdělení nejistot kolem referenční hodnoty (počet taxonů, 
event. diverzita),

2. symetrické rozdělení nejistot kolem referenční hodnoty (počet jedinců, 
Si, % preference). 
Chování jednotlivých charakteristik je ukázáno na příkladu vzorku Hlou-

čela_16 (obr. 1).
1. Subsamplingem dochází k systematickému podhodnocování počtu 

nalezených taxonů. Důvodem je, že pravděpodobnost nenalezení málo-
početných taxonů se snižujícím se počtem zpracovaných buněk stoupá. 
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Biřička_1 II I III
806 27 6,4 1,9 1,2 12,4 5,6 2,3 5,8 6,9

1 332 24 6,3 2,2 2,2 36,0 17,6 9,6 21,2 16,5

Biřička_2 II III III
1 147 32 5,0 2,1 0,9 6,5 0,6 1,7 2,5 2,5

1 676 19 3,7 2,7 1,7 26,4 9,7 9,0 18,0 9,5

Biřička_3* II III V
1 524 15 4,1 2,2 0,7 0,8 0,1 0,3 0,5 0,7

500 12 4,9 2,2 1,4 20,6 0,2 1,6 8,8 3,8

Hloučela_14* II II I 980 14 5,9 2,3 1,3 25,2 31,2 11,3 13,8 20,0

Hloučela_16* II III I 1 304 16 5,4 2,0 1,7 22,8 23,2 40,2 14,0 39,9

Hloučela_25* II III I 3 244 25 5,7 1,7 2,1 18,9 6,1 62,2 10,0 56,3

Hloučela_31* II III II 7 405 30 5,8 1,8 2,3 26,4 7,3 36,0 5,9 44,5

Janský potok_0 III II I
648 24 6,2 1,4 2,4 15,4 4,2 12,0 3,4 23,5

2 008 27 6,4 1,6 2,3 28,7 3,9 20,8 2,5 48,3

Janský potok_1* III I I
640 16 6,6 1,4 2,4 18,8 4,9 14,6 3,0 32,0

648 24 6,7 1,6 2,0 30,9 1,9 24,8 2,1 44,7

Janský potok_2* III I I
880 20 6,2 1,2 1,8 28,5 16,4 22,2 10,9 39,0

2 228 24 7,0 1,7 2,0 35,0 2,5 19,6 3,0 42,2

Janský potok_3* III I I
1 900 36 6,0 1,5 2,6 14,7 6,4 17,5 4,2 27,5

2 548 24 6,5 1,6 2,1 27,1 3,4 16,7 2,9 33,9

Chvalka_1 II III IV
2 334 12 4,6 2,3 1,6 17,4 2,7 10,5 6,0 14,4

3 000 12 5,0 2,2 1,4 13,8 2,5 7,7 2,3 13,2

Chvalka_2* II IV IV
1 832 24 4,9 2,2 1,9 15,0 3,2 2,3 5,5 8,5

2 496 26 4,7 2,3 2,0 17,5 4,9 5,4 6,9 10,4

Svépravický_1 II IV IV
1 540 10 3,9 2,5 1,9 16,0 3,8 8,5 11,9 12,9

2 039 11 4,0 2,3 1,3 13,0 2,7 9,4 5,8 13,0

Svépravický_2* II IV IV
760 8 3,1 2,6 1,3 7,8 5,6 6,2 10,9 8,0

1 929 12 4,0 2.5 1,2 5,3 1,6 3,1 3,4 4,6

Rokytka_1* II IV V
1 665 8 4,1 2,1 0,9 3,7 1,0 1,3 10,9 4,1

2 518 9 3,9 2,3 0,9 3,1 0,5 2,9 0,9 4,6

Melounka_1 II III IV
1 147 32 5,0 2,1 0,9 6,5 0,6 1,7 2,5 2,5

2 079 14 4,6 2,2 1,8 29,1 3,9 22,0 6,2 34,7

Melounka_2* II IV V
614 11 4,9 1,8 1,5 31,5 0,7 24,3 6,4 35,9

2 288 13 4,3 2,0 1,7 42,9 2,7 30,8 5,1 47,4

Melounka_3* II IV V
432 20 4,6 2,0 1,7 24,7 3,1 19,1 4,2 28,5

2 572 19 4,9 2,2 1,6 40,4 2,7 3,5 6,6 18,5

Piletický_3* II III V
1 141 8 3,3 2,3 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 0,3

552 10 4,6 2,6 1,0 10,6 6,6 8,9 11,3 5,8

Piletický_5 II IV V
409 20 3,8 2,5 1,2 6,3 4,4 9,4 9,5 3,7

1 476 14 3,9 2,7 1,7 28,2 15,8 21,3 27,6 14,6

Piletický_6* II IV V
925 13 4,2 2,1 0,5 1,2 0,6 1,7 1,0 0,9

296 6 2,8 2,1 1,2 21,9 1,5 32,0 22,4 21,4

Piletický_7* II IV V
925 13 4,2 2,1 0,5 1,2 0,6 1,7 1,0 0,9

1 340 12 5,0 2,3 2,0 30,7 7,3 21,1 17,1 18,3

Plačický p. II III V 1 288 21 4,5 2,8 1,4 27,7 20,8 24,8 31,2 14,1

Stříbrný p. II I II
705 28 5,6 2,6 1,6 20,9 12,5 13,0 19,6 10,0

1 752 14 6,0 2,5 1,2 64,3 5,5 6,8 31,0 10,7

Tabulka 1. Základní charakteristiky lokalit pro testování nejistot subsamplingu; lokality označené * jsou lokality pod zaústěním oddělovacích komor 

Vysvětlivky: Morfologická třída (BUWAL, 1998: I – přirozený/přírodě blízký, II – málo ovlivněný, III – silně ovlivněný, IV – umělý; Rychlost proudění: 4 peřeje, 3 rychle tekoucí, 
2 pomalu tekoucí, 1 tůně; Kategorie nadmořské výšky: I – < 200 m n. m., II – 200–500 m n. m., III – 500–800 m n. m.; Třída kvality hodnocena podle ČSN 75 7221 (1998). 
Podložené řádky odpovídají podzimním vzorkům. 
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Vliv ročního období 
Variabilita potřebného počtu zpracovaných 

buněk byla v rámci 45 testovaných lokalit značně 
vysoká. Možnost zjednodušení laboratorního 
zpracování byla významně příznivější v přípa-
dě podzimních vzorků oproti vzorkům letním. 
Zatímco u letních vzorků bylo třeba pro metriky 
preferencí na 90% hladině spolehlivosti zpraco-
vat 62–100 buněk, pro počet jedinců a Si bylo 
dostačujících 25 buněk a pro ASPT a diverzitu 
29 buněk (tabulka 2), v podzimních vzorcích 
bylo možno snížit úsilí laboratorního zpracování 
na 25 buněk (tabulka 3), tj. 1/4 vzorku, v případě 
počtu jedinců, ASPT, Si a % zastoupení sběračů 
a filtrátorů. Pro metriky počet taxonů a % prefe-
rencí habitatů pelál a POM a % litál a akál a % 
seškrabávačů bylo nutno zpracovat 1/2 vzorku. 
Více než 1/2 vzorku bylo třeba zpracovat pro 
procento kouskovačů (79 buněk). 

U metrik potravních preferencí se ukázala 
závislost možného zjednodušení na procen-
tuálním zastoupení těchto skupin ve vzorku. 
V případě kouskovačů a seškrabávačů bylo 
dostačující zpracovat 25 buněk (pro obě sezony), 
pokud jejich podíl v daném vzorku přesahoval 
5 %, v případě sběračů a filtrátorů musel být 
minimálně 10 % (obr. 3). 

Vliv morfologie toku 
Původní předpoklad snazší aplikace zjed-

nodušení pro zatížené toky se jednoznačně 
nepotvrdil. Z hlediska počtu taxonů je zjednodušení 
snáze aplikovatelné ve IV. morfologické třídě 
kvality. Avšak pro většinu metrik je největší 
zjednodušení možné pro II. třídu morfologické 
kvality (tabulka 4).

Vliv jakosti vody v toku
Vliv kvality vody na možnost zjednodušení 

zpracování vzorku pomocí subsampleru je shrnut 
v tabulce 4. Z hlediska možného zjednodušení 
byl nejproblematičtější počet taxonů, který v pří-
padě II. a III. třídy kvality prakticky zjednodušení 
neumožňoval, pro V. třídu kvality bylo možné zjed-
nodušení minimální. V případě IV. třídy bylo možné zjednodušení na polovinu 
a pro I. třídu kvality klesl požadovaný počet buněk lehce pod padesát. 

nejmenší možnost zjednodušení se ukázala v případě V. třídy kvality, kde 
pro základní metriky (počet jedinců, ASPT, Si a diverzitu) se počty potřeb-
ných buněk na 90% hladině spolehlivosti pohybovaly v rozmezí od 22 do 
35. Příčinou byla opět velká variabilita v rámci jednotlivých lokalit, neboť 
v průměru počty buněk pro tyto metriky nepřesahovaly 15 buněk.

Obr. 1. Příklad závislosti hodnot jednotlivých metrik na počtu zpracovaných buněk na lokalitě Hloučela_16: 
vlevo – metriky zatížené systematickou chybou (asymetrické rozdělení nejistot okolo referenční hodnoty), 
vpravo – metriky se symetrickým rozdělením nejistot

Obr. 2. Vztah mezi počtem buněk potřeb-
ných ke zpracování vzorku pro nepřekročení 
maximální nejistoty a vyrovnaností taxonů 
ve společenstvu

Tabulka 2. Minimální počet buněk potřebných pro nepřekročení zvolených nejistot – léto

Metriky/léto
Průměrný 

počet buněk
Směrodatná 

odchylka
Minimální 

počet buněk
Maximální 

počet buněk

Doporučený 
minimální 

počet bodů 
na 90% 
hladině 

spolehlivosti

Maximální 
přijatelná 

nejistota (%)

Počet jedinců 9 3 4 20 16 30

Počet taxonů 49 24 11 80 92

ASPT 10 10 1 34 29

Si 6 5 1 20 15

Diverzita
SW

12 8 2 28 28

% sběrači a filtrátoři 2 22 5 82 62 20

% kouskovači 51 30 6 92 100

% seškrabávači 29 26 5 79 76

% pelál a POM 32 21 5 82 72

% litál a akál 24 25 4 91 68

Metriky/podzim
Průměrný 

počet buněk
Směrodatná 

odchylka
Minimální 

počet buněk
Maximální 

počet buněk

Doporučený 
minimálnií 
počet bodů 

na 90% 
hladině 

spolehlivosti

Maximální 
přijatelná 

nejistota (%)

Počet jedinců 9 2 7 14 12 30

Počet taxonů 24 10 5 42 42

ASPT 5 4 1 15 13

Si 2 2 1 10 6

Diverzita
SW 5 5 1 19 14

% sběrači a filtrátoři 9 9 1 37 24 20

% kouskovači 29 28 2 97 79

% seškrabávači 16 22 1 89 51

% pelál a POM 13 14 2 63 37

% litál a akál 10 12 1 56 30

Tabulka 3. Minimální počet buněk potřebných pro nepřekročení zvolených nejistot – podzim

Obr. 3. Závislost počtu potřebných buněk na % zastoupení potravních skupin ve vzorku

Diskuse a závěr
Výsledky kvantifikace nejistot spojených se subsamplingem ukázaly, 

že biotické metriky vykazují dva typy chování. První je typické pro metriky 
vycházející z absolutní abundance (např. počet taxonů), které jsou zatíženy 
systematickou chybou, tj. jsou systematicky pod- (či nad-) hodnoceny 
vzhledem k rostoucí pravděpodobnosti nenalezení málopočetných taxonů 
v případě snižujícího se počtu zpracovaných buněk. Druhé chování je typic-
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ké pro metriky vycházející z relativní abundance 
(např. Si, procentuální preference), které nejsou 
zatíženy systematickou chybou. Tyto výsledky se 
shodují s výsledky uvedenými např. v pracích 
Vlek aj. (2006) a Lorenz aj. (2004). 

Možnost aplikace subsamplingu závisí na 
sezoně. Snazší aplikace se ukazuje pro podzim-
ní vzorky v porovnání s letními, kdy ve většině 
případů byly vzorky méně početné. Předpoklad 
závislosti na morfologické kvalitě a jakosti vody, 
a tím i snazší aplikace pro narušené toky se 
jednoznačně nepotvrdil. 

Z hlediska jednotlivých metrik se největší 
potenciál pro zjednodušení zpracování vzorku 
ukazuje pro saprobní index, počet jedinců, ASPT 
a diverzitu. Pro tyto metriky se variabilita potřeb-
ných buněk v rámci 45 vzorků pohybovala od 1 do 
19 buněk, resp. na 90% hladině spolehlivosti je 
dostatečné zpracovat 15 buněk. V letním období 
se tento počet zdvojnásobil. 

Stanovení počtu nalezených taxonů s přípust-
nou nejistotou vyžaduje zpracovat přibližně polo-
vinu vzorku, nicméně při zpracování menší části 
vzorku lze vyšší nejistoty spojené se systematickým podhodnocením metrik 
minimalizovat dodatečným prohlédnutím vzorku, vybráním a započítáním 
dosud nenalezených taxonů (tj. bez určení jejich početnosti). 

Jako nejproblematičtější se ukázaly metriky založené na relativních 
početnostech. Zpracování vzorku pro zjištění procentuálního zastoupení 
kouskovačů nebylo téměř možné zjednodušit nejen v letních, ale ani 
v podzimních vzorcích. Počet potřebných buněk se pohyboval od 2 do 97 
buněk. Potenciál zjednodušení zpracování vzorku pro získání spolehlivých 
hodnot metrik % zastoupení byl nalezen v případě, že v celém vzorku bylo 
procentní zastoupení kouskovačů a procentní zastoupení seškrabávačů 
vyšší než 5 % a sběračů a filtrátorů vyšší než 10 %. V takovém případě 
bylo dostatečné zpracovat 25 buněk. Při poklesu pod 5 %, resp. 10 % se 
potřeba zpracovaných buněk významně zvýšila. 

Pro screeningové posouzení vlivu zaústění oddělovacích komor je možné 
aplikovat zjednodušení zpracováním 1/4 vzorku pro hodnocení počtu jedinců, 
ASPT, saprobního indexu a diverzity. V případě, že chceme posuzovat vliv 
zaústění OK též pomocí počtu taxonů, je výsledek na základě zpracování 
jedné čtvrtiny nespolehlivý. Spolehlivost lze zvýšit zběžným prohlédnutím 
zbylé části vzorku a dovybráním a započítáním doposud nenalezených 
taxonů. 

Pro identifikaci vlivu zaústění na základě potravních skupin je třeba po 
zpracování 1/4 vzorku zkontrolovat procentní zastoupení drtičů, seškrabáva-
čů, sběračů a filtrátorů. Pokud je zastoupení vyšší než 5 % u prvních dvou 
skupin a 10 % u poslední jmenované skupiny, lze hodnocení považovat 
za spolehlivé. V případě, že zastoupení je menší, je třeba pro spolehlivé 
hodnocení pokračovat se zpracováním další části vzorku.

Získané výsledky indikují, že zjednodušení zpracování vzorku makrozoo-
bentosu není zpravidla možné bez významného zvýšení nejistoty následného 
komplexního hodnocení struktury společenstva makrozoobentosu. Pro 
podrobné posouzení vlivu oddělovacích komor a identifikaci, zda převažu-
jící vliv je hydraulický, chemický či morfologický (aby nápravná opatření 
mohla být účelně cílena), je nezbytné hledat možná zjednodušení např. ve 
vhodných indikátorových druzích či jiných aspektech společenstva tak, aby 
takové hodnocení bylo též možné dát do souvislosti s Rámcovou směrnicí 
(2000/60/ES).

Poděkování: Tento příspěvek vznikl s podporou projektu GA ČR 
č. 103/08/P264 a projektu MŠMT č. 6840770002.
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Application of current detailed biomonitoring methods based on macro
invertebrates is very timeconsuming and therefore it is not financially 
bearable for purposes of urban drainage masterplans. Thus, possible 
levels of simplification of sample processing and their uncertainties have 
been studied in our project. The uncertainties were quantified with the 
help of a subsampler formed by 100 cells and Monte Carlo simulations 
for random selections of different counts of cells. The highest potential 
for the simplification of sample processing was revealed for the saprobic 
index, number of individuals, ASPT and diversity. The number of taxa 
found is biased by a systematic error increasing with increasing level 
of the simplification of sample processing. Metrics based on relative 
abundances were the most problematic. The simplification was better 
applicable for autumn samples. No clear dependency on water quality 
and stream morphology was determined. Processing of a quarter of the 
sample is sufficient for a basic assessment of combined sewer overflows 
impacts. For a reliable identification of the main causes of the distur
bance, verification of other metrics is recommended.



��

MAKROZOOBENTOS 
EPIPOTAMÁLNíCH úSEKŮ ŘEK LABE 
A VLTAVY – PŘíSPĚVEK K POZNÁNí 
SPOLEČENSTEV HLUBOKÝCH ČÁSTí 
DNA
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Jiří Kokeš

Klíčová slova
makrozoobentos – nebroditelný tok – drapák – pneumatický vzorkovač 
– Labe – Vltava

Souhrn
V rámci této studie, jejímž cílem bylo zjistit druhové složení společen

stev makrozoobentosu hlubokých částí toků Vltavy a Labe, byla zazna
menána výrazně vyšší denzita makrozoobentosu ve vzorcích odebraných 
z Vltavy, kde se vyskytovalo přibližně 13 tisíc jedinců na m2. Na Labi byly 
denzity výrazně nižší, a to přibližně 5 tis. jed./m2. Zároveň bylo na Vltavě 
zaznamenáno přibližně jedenapůlkrát více taxonů než ve vzorcích z Labe. 
Oba toky jsou významně antropogenně zatížené, ale na Labi jsou vlivy 
způsobující degradaci bentických společenstev mnohem intenzivnější 
(výrazně ovlivněná morfologie toku, organické zatížení, intenzivní lodní 
doprava, odtěžování sedimentu v korytě atd.).

Dominantními skupinami společenstev na obou řekách byly především 
červi („Oligochaeta“), měkkýši (Mollusca), pakomáři (Chironomidae) 
a korýši (Crustacea). Oproti původnímu předpokladu v hluboké části 
toku byl stejný podíl litorálních taxonů jako v příbřežní zóně s výjimkou 
jedné lokality (Obříství).

Společenstva byla na jednotlivých lokalitách různou měrou kontami
nována invazními druhy, během tohoto krátkého výzkumu byl potvrzen 
výskyt devíti nepůvodních druhů vodních bezobratlých. Zároveň byly 
zaznamenány dva jedinečné nálezy (Pristinella osborni a Paranais frici) 
pro Českou republiku.

Úvod
Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice) zavádí 
sledování fauny dna toků (makrozoobentosu) pro hodnocení ekologického sta-
vu vod a definuje, co všechno má hodnocení postihnout (taxonomické složení 
a četnost, poměr taxonů citlivých a necitlivých k narušení, diverzita).

Makrozoobentos je společenstvo makroskopických bezobratlých, pohyb-
livých i přisedlých forem, kteří osídlují dno vodních biotopů. V porovnání 
s jinými taxocenózami, které spolu s fyzikálními a chemickými rozbory 
odrážejí krátkodobý stav kvality vodního prostředí, makrozoobentos indikuje 
průměrné kvalitativní vlastnosti vody a vodního prostředí. Tato schopnost 
je dána delšími životními cykly (měsíce až roky), dobrými bioindikačními 
vlastnostmi (reakce na stres), relativně malou pohyblivostí a dostatečně 
silnou vazbou na habitat (Hellawell, 1986; Knoben et al., 1995).

nebroditelné toky v České republice nepřed-
stavují velký podíl z celkové délky říční sítě, jedná 
se však o toky vodohospodářsky významné; pře-
sto fauna nebroditelných, hlubokých částí jejich 
dna dosud nebyla podrobena systematickému 
průzkumu. Jednorázová vzorkování z lodi pomo-
cí drapáku proběhla na splavném úseku Labe 
v rámci činnosti Mezinárodní komise pro ochra-
nu Labe v 90. letech (Schöll a Fuksa, 2000), 
o vzorkování společenstev hlubokých částí dna 
na Vltavě nebyly publikovány dostupné informa-
ce. Limitem studia epipotamálních, hlubokých 
úseků toků a rozvoje metod pro hodnocení jejich 
ekologického stavu jsou především technické 
obtíže a vysoká časová, finanční i organizační 
náročnost při odběru vzorků. Tyto obtíže způso-
bují, že v rutinním monitoringu je odběr vzorků 
makrozoobentosu prováděn pouze v dostupné 
(broditelné) příbřežní části toku. Ta by měla být 
představována ripálem (litorálem), často však je 
břeh tvořen záhozem z lomového kamene. Zához 
obvykle tvoří odlišný biotop, lišící se charakterem 
a velikostí zrna substrátu od charakteristického 
substrátu v toku, a často je tato zóna významným 
migračním koridorem nepůvodních druhů. Lze 

proto téměř s jistotou očekávat, že vzorkování příbřežní zóny poskytuje 
zkreslené výsledky o zastoupení jednotlivých druhů a že výskyt některých 
druhů, žijících pouze v hlubších částech toků, může být podhodnocen či 
úplně opomenut. 

Labe je podle plochy povodí (148 268 km2) čtvrtou největší řekou ve 
střední a západní Evropě, mezi jeho hlavní přítoky patří řeka Vltava s plochou 
povodí 28 090 km2 (MKOL, 2005). Vzhledem k příznivým klimatickým a geo-
morfologickým podmínkám byla přilehlá niva obou řek již odedávna osídlena 
a vystavena dlouhodobému antropogennímu tlaku. Většina morfologických 
úprav koryt řek vznikla jako ochrana před povodněmi a dále v souvislosti 
se stavbami pro lodní dopravu a získávání energie (Schöll a Fuksa, 2000).

Cílem studie, která probíhala v rámci výzkumného záměru Výzkum 
a ochrana hydrosféry, bylo především zjistit druhové složení společenstev 
makrozoobentosu hlubokých, nepřístupných částí toků. 

Charakteristika sledovaných lokalit
Pro detailnější průzkum bylo vybráno celkem šest lokalit (obr. 1) na dol-

ním úseku řeky Labe (Obříství, Liběchov, Schmilka) a Vltavy (Vrané, Podolí, 
Zelčín). Všechny výše zmíněné lokality mají poměrně uniformní charakter, 
jsou výrazně antropogenně ovlivněné, stejně jako naprostá většina velkých 
toků v Evropě. Lokality jsou silně zatížené organickým znečištěním, jsou 
značně hydromorfologicky pozměněné, s výrazně upravenými břehy i dnem. 
Lokalita Vrané se nachází v obci Vrané nad Vltavou přibližně 1,5 km pod 
jezem. Další odběrové místo leží v Praze v městské části Podolí přibližně 
2 km nad jezem. Posledním odběrovým místem na Vltavě je Zelčín, přibližně 
0,5 km před soutokem s řekou Labe. První odběrovou lokalitou na řece 
Labi bylo Obříství, lokalita je situována u obce Kly 1,5 km pod jezem pod 
obcí Obříství. Další lokalita je v nadržení jezu v Liběchově (0,5 km). Poslední 
odběrové místo Schmilka je v obci Hřensko na hranicích s německem. Velký 
význam má i fakt, že tato místa jsou využívána k říční plavbě.

Metodika
na každé odběrové lokalitě byly změřeny základní fyzikálně-chemické 

proměnné a v  každém odběrovém bodě byly zaznamenány GPS souřadnice, 
hloubka, rychlost proudu, charakter substrátu a charakter proudění.

Obecně důležitým faktorem pro volbu odběrového zařízení vzorků mak-
rozoobentosu jsou lokální podmínky dané lokality, a to především charakter 
substrátu, výška vodního sloupce a rychlost proudění ve 40 % výšky vodního 
sloupce. V této studii proto byly pro odběr vzorků makrozoobentosu zvoleny 
drapák van Veen (vzorkovaná plocha 457 cm2) a pneumatický vzorkovač 
(vzorkovaná plocha 491 cm2), který je modifikací zařízení „FBA air-lift 
sampler“ a byl vyvinut pro odběry z kamenitých substrátů dna alpských 
rychle tekoucích toků bez ukotvení lodi (Pehofer, 1998). Pro odběr oběma 
zařízeními je nezbytná větší a stabilní loď.

V roce 2008 byl proveden jednorázový průzkum na uvedených lokali-
tách na řekách Vltavě a Labi. Vzorky byly odebírány v různých fenofázích 
z důvodu metodické a organizační obtížnosti vzorkování. na lokalitách na 
Vltavě proběhlo jednorázové vzorkování na konci května. Odběry na Labi 
proběhly v polovině října. na každé sledované lokalitě bylo v příčném profilu 
toku vybráno 10 různých typů odběrových míst, ze kterých byly odebrány 
kvantitativní vzorky makrozoobentosu. na každém habitatu byl odebrán 
vždy jeden vzorek drapákem a jeden pneumatickým vzorkovačem (air-lift) 
(ČSn 75 7705, Kokeš et al., 2006). To znamená, že na každé lokalitě 
bylo odebráno celkem 20 vzorků. Všechny vzorky byly promyty přes síto 

Obr. 1. Rozmístění lokalit na řekách Vltava a Labe
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s velikostí oka cca 250 µm a následně fixovány 
ve vzorkovnicích 4% roztokem formaldehydu. 
Poté byly vzorky zpracovány a vyhodnoceny 
v laboratoři. Makrozoobentos byl determinován 
na co nejnižší taxonomickou úroveň, převážně 
druhovou a rodovou. 

Společenstva makrozoobentosu na jednotli-
vých lokalitách pak byla vyhodnocena na základě 
abundancí a jejich taxonomického složení. Dále 
byla stanovena dominance jednotlivých taxonů 
na všech lokalitách, tyto taxony byly zařazeny do 
pěti tříd dominance podle stupnice Tischlera (in 
Losos, 1984): a) eudominantní druh – více než 
10 % společenstva, b) dominantní druh – 5–10 % 
společenstva, c) subdominantní druh – 2–5 % 
společenstva, d) recendentní druh – 1–2 % 
společenstva e) subrecendentní méně než 1 % 
společenstva. 

Při analýze společenstev na jednotlivých 
lokalitách byl makrozoobentos hodnocen také 
na úrovni vyšších taxonů. 

Data ze vzorků odebraných z hluboké části 
toku byla porovnána s dostupnými daty ze 
situačního monitoringu 2007, protože data 
z příbřežní zóny z roku 2008 nebyla kompletní. 
Vzorky situačního monitoringu byly odebírány 
pouze v příbřežní části ruční sítí (Kokeš et al., 
2006, ČSn 75 7701). V případě řeky Vltavy byly 
pro srovnání vybrány vzorky  odebrané v květnu 
a pro Labe v říjnu roku 2007. 

Bylo provedeno vyhodnocení ekologického 
stavu jednotlivých lokalit a výsledky jsou pub-
likovány v tomto čísle (němejcová et al., toto 
číslo).

Výsledky a diskuse 
Základní abiotické charakteristiky, které byly 

naměřeny na jednotlivých lokalitách, jsou shr-
nuty v tabulce 1. 

Celkově byly nalezeny na všech lokalitách 
na Vltavě výrazně vyšší počty jedinců i taxonů 
(18 905 jedinců, 158 taxonů) než v Labi (6 912 
jedinců, 107 taxonů) (obr. 2). Rozdíly mohly být 
způsobeny různými environmentálními faktory, 
důležitou roli zde mohla hrát i rozdílná sezona 
odběru. Charakter lokalit na obou řekách byl 
rozdílný – na Vltavě byl obecně hrubší sub-
strát a jiný charakter proudění a převládalo 
zde slapové proudění (run), zatímco na Labi 
proudění klouzavé (glide). Průměrné hodnoty 
rychlostí proudu se výrazně nelišily. nižší počty 
jedinců i taxonů na lokalitách na Labi mohly být 
způsobeny i větším antropogenním zatížením 
(výrazně ovlivněná hydromorfologie, intenzivní 
lodní doprava, odtěžování sedimentu v korytě 
atd.). Možný vliv jednotlivých faktorů prostředí 
by si žádal další podrobnější zpracování. Pro 
jednotlivé lokality bylo provedeno hodnocení 
ekologického stavu, po výsledném zařazení do 
tříd ekologického stavu se sledované lokality 
na obou řekách nelišily, všechny byly zařazeny 
do 3. třídy ekologického stavu, pouze lokalita 
Podolí byla zařazena do 4. třídy (němejcová et 
al., toto číslo).

Ve vzorcích na lokalitách řeky Vltavy domino-
valy především druhy ze skupin „Oligochaeta“, 
měkkýši (Mollusca) a pakomáři (Chironomidae). 

Řeka Profil
Teplota 
vody

Vodivost O
2
 

Rychlost 
proudění

Hloubka [m] Šířka toku [m] Převažující substrát

 (oC)  (mS.m-1) (mg.l-1) (m.s-1) min max průměr min max průměr

Vltava Vrané 11,5 23,0 10,8 0,22 2,9 4,8 3,9 65 92 84 jemný štěrk

Podolí 14,4 25,7 10,9 0,18 2,7 4,3 3,8 150 200 185 písek, jemný štěrk

Zelčín 15,9 30,9 11,9 0,40 2,1 3,9 2,9 56 63 59 jemný a hrubý štěrk

Labe Obříství 13,4 54,4 8,7 0,17 2 3,3 2,7 71 80 77 písek

Liběchov 13,9 38,8 9,2 0,20 2,1 3,5 2,5 193 233 210 písek

Schmilka 14,0 41,2 9,3 0,29 3 5,7 4,4 92 101 94 písek

Tabulka 1. naměřené abiotické faktory na jednotlivých lokalitách

Tabulka 2. Dominance taxonů na jednotlivých lokalitách podle Tischlera (in Losos, 1984) – eudomi-
nantní druh více než 10 %, dominantní druh 5–10 %.

Vrané drapák % airlift %

eudominantní Sphaerium corneum 26,3 Sphaerium corneum 53,5

Pisidium supinum 13,5 Proasellus coxalis 6,1

Dugesia polychroa 10,3 Stylodrilus heringianus 5,8

dominantní Thienemannimyia sp. 6,1 Pisidium supinum 5,7

Chironomus nudiventris 5,2

Podolí drapák % airlift %

eudominantní Limnodrilus hoffmeisteri 13,4 Procladius sp. 14,9

Limnodrilus sp. 13,4 Psammoryctides barbatus 13,5

Psammoryctides barbatus 10,1

dominantní Bothrioneurum vejdovskyanum 9,4 Limnodrilus hoffmeisteri 7,8

Propappus volki 5,2 Limnodrilus sp. 7,3

Procladius sp. 5,2 Stylodrilus heringianus 6,0

Zelčín drapák % airlift %

eudominantní Asellus aquaticus 10,5

dominantní Nanocladius bicolor 9,5 Limnodrilus sp. 9,1

Rheotanytarsus sp. 8,0 Stylodrilus heringianus 8,9

Nais behningi 7,4 Glossiphonia complanata 7,2

Tvetenia discoloripes 6,5 Sphaerium corneum 6,7

Cheumatopsyche lepida 6,1 Limnodrilus hoffmeisteri 5,2

Glossiphonia complanata 5,7 Rhynchelmis limosella 5,1

Erpobdella octoculata 5,3

Nais alpina 5,0

Obříství drapák % airlift %

eudominantní Corbicula fluminea 67,1 Corbicula fluminea 71,4

dominantní Dreissena polymorpha 5,9 Pisidium supinum 7,4

Nematoda g. sp. 5,6

Liběchov drapák % airlift %

eudominantní Propappus volki 43,1 Chironomus nudiventris 16,2

Polypedilum breviantennatum 14,8 Propappus volki 11,7

dominantní Caenis luctuosa 7,3 Corbicula fluminea 9,4

Chironomus nudiventris 6,6 Glyptotendipes sp. 8,7

Potamopyrgus antipodarum 6,2

Bithynia tentaculata 5,2

Schmilka drapák % airlift %

eudominantní Corbicula fluminea 65,7 Corbicula fluminea 55,5

dominatní Potamothrix moldaviensis 6,4 Limnodrilus sp. 19,3

Limnodrilus sp. 5,1 Potamothrix moldaviensis 5,1

Děčín drapák % airlift %

eudominantní Jaera istri 44,5 Jaera istri 49,6

Psychomyia pusilla 20,4 Propappus volki 22,2

dominantní Propappus volki 8,0

Ancylus fluviatilis 5,9

subdominantní Hydropsyche contubernalis 4,2 Psychomyia pusilla 4,1

Dugesia tigrina 3,8 Bothrioneurum vejdovskyanum 2,8

Corbicula fluminea 2,6
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Podobná situace byla i na Labi, i zde převažovali měkkýši a máloštětinatí 
červi, nicméně druhové složení společenstva se výrazně lišilo. Dominance 
jednotlivých taxonů na lokalitách jsou uvedeny v tabulce 2. Ve Vraném 
dominoval mlž Sphaerium corneum /Linnaeus, 1758/ (Mollusca), který 
preferuje především živinami bohatší (často i silně organicky znečištěné) 
vodní toky, kanály, odstavená ramena, tůně nebo rybníky. na některých 
lokalitách může tvořit i několikacentimetrové vrstvy na dně (Beran, 2002). 
Dalším druhem, který byl na této lokalitě početný, je opět mlž Pisidium 
supinum /A. Schmidt, 1851/, který žije zejména v proudících úsecích 
úživnějších vodních toků ve štěrkopísčitém dně (Beran, 2002). na lokali-
tě Podolí byla situace naprosto odlišná, dominovaly zde zástupci skupin 
„Oligochaeta“ a Chironomidae, konkrétně to byly taxony Limnodrilus 
hoffmeisteri /Claparede, 1862/, Psammoryctides barbatus /Grube, 
1861/ a pakomár Procladius sp. /Skuse, 1889/, kteří se v našich vodách 
vyskytují běžně. Byl zde početný náš velmi běžný korýš Asellus aquaticus 
/Linnaeus, 1758/, který preferuje stojaté i mírně tekoucích vody. Dále 
pak zde byly hojní zástupci především skupin Chironomidae Nanocladius 
bicolor /Zetterstedt, 1838/, Rheotanytarsus sp. /Thienemann a Bause, 
1913/ a „Oligochaeta“ (Stylodrilus heringianus /Claparede, 1862/, Nais 
behningi /Michaelsen, 1923/). Přehled všech zachycených taxonů na 
lokalitách udává tabulka 3.

na Labi byla situace poněkud odlišná, na všech lokalitách výrazně 
dominoval vždy pouze jeden druh. na lokalitě Liběchov to byl nepůvodní 
druh měkkýše Corbicula fluminea /O. F. Müller, 1774/, který běžně obý-
vá velké toky. V Labi se v současnosti vyskytuje od hranic s německem 
po Oseček. Do Evropy se tento druh rozšířil ze Severní Ameriky, původní 
areál přirozeného výskytu je Asie (Špaček et al., 2009). na lokalitě Libě-
chov výrazně dominoval Propappus volki /Michaelsen, 1916/, dalšími 
početnějšími druhy na této lokalitě byly druhy pakomárů Polypedilum 
breviantennatum /Chernovskij, 1940/ a Chironomus nudiventris /Ryser, 
Scholl a Wulker, 1983/. na lokalitě Schmilka výrazně dominoval opět mlž 
Corbicula fluminea. 

Pro srovnání taxonomického složení hluboké části toku a příbřežní zóny 
byla použita data ze situačního monitoringu (tabulka 3). V případě obou 
řek Vltavy i Labe bylo na všech odběrových lokalitách v proudnici nalezeno 
dvakrát více taxonů než ve vzorcích z břehové části. Z výsledků vyplývá, že 
taxonomické složení společenstev v hluboké části toku se od příbřežní zóny 
lišilo. na všech lokalitách na obou řekách převažovaly potamální taxony 
(obr. 4). Poměrně vysoké zastoupení ve společenstvech na jednotlivých 
lokalitách měly i litorální druhy, nejvíce dominovaly na lokalitě Obříství 
v příbřežní zóně. nicméně při porovnání podílu litorálních taxonů v proud-
nici a příbřežní části toku na ostatních lokalitách nebyl zaznamenán žádný 
výrazný rozdíl, což potvrzuje fakt, že litorální zóna na těchto lokalitách není 
vytvořena. Oproti původnímu předpokladu bylo v příbřežní části nalezeno 
malé druhové zastoupení skupin „Oligochaeta“ a Hirudinea, může to být 
způsobeno charakterem lokalit, kde příbřežní část tvoří štěrkový zához 
nebo dláždění.

Obr. 2. Počet jedinců na 1 m2 a počet taxonů na jednotlivých lokalitách 
(Po – Podolí, Vr – Vrané, Ze – Zelčín, Li – Liběchov, Ob – Obříství, Sch 
– Schmilka, D – drapák, A – air-lift)

Obr. 3. Zastoupení vyšších taxonomických skupin na jednotlivých lokalitách 
(Po – Podolí, Vr – Vrané, Ze – Zelčín, Li – Liběchov, Ob – Obříství, Sch 
– Schmilka, D – drapák, A – air-lift)

Obr. 4. Srovnání podílu preference zonace v hluboké části toku a litorálu 
(Po – Podolí, Vr – Vrané, Ze – Zelčín, Li – Liběchov, Ob – Obříství, Sch 
– Schmilka, P – hluboká část toku, L – litorál)
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Turbelaria Dendrocoelum lacteum + + + +

Dugesia lugubris +

Dugesia polychroa + + + + + +

Dugesia tigrina + + + + + + + +

Mollusca Ancylus fluviatilis + + + + + +

Anodonta anatina +

Bithynia tentaculata + + + + + + + + + +

Corbicula fluminea + + + + +

Dreissena polymorpha + + + +

Gyraulus parvus +

Physella acuta +

Pisidium casertanum + + +

Pisidium henslowanum + + + + + + + + +

Pisidium moitessierianum + +

Pisidium nitidum + + + + + + + + +

Pisidium subtruncatum + +

Pisidium supinum + + + + + + +

Potamopyrgus antipodarum + + + +

Radix auricularia +

Radix balthica +

Radix ovata +

Sphaerium corneum + + + + + + + +

Sphaerium rivicola +

Unio pictorum +

Valvata piscinalis + +

Viviparus viviparus +

Oligochaeta Arcteonais lomondi +

Aulodrilus japonicus +

Aulodrilus limnobius +

Bothrioneurum vejdovskyanum + + + + + + + + +

Cognettia glandulosa + +

Cognettia sp. + +

Cognettia sphagnetorum +

Dero digitata + +

Eiseniella tetraedra + + + +

Haplotaxis gordioides + + +

Ilyodrilus templetoni +

Limnodrilus claparedeanus + + +

Limnodrilus hoffmeisteri + + + + +

Limnodrilus sp. juv. + + + + + + + +

Limnodrilus udekemianus +

Lumbriculus variegatus + + + + + + + +

Marionina sp. + + + +

Nais alpina + +

Nais barbata + +

Nais behningi + +

Nais bretscheri + + +

Nais communis + +

Nais elinguis +

Nais pardalis + +

Nais stolci +

Nais variabilis + +

Ophidonais serpentina +

Paranais frici +

Potamothrix hammoniensis + + +

Potamothrix moldaviensis + +

Propappus volki + + + + + +

Psammoryctides barbatus + + + + + +

Rhyacodrilus coccineus + + + + +
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Rhynchelmis limosella + + + +

Ripistes parasita + +

Specaria josinae +

Spirosperma ferrox + + + +

Stylaria lacustris + + + + + + + + + + +

Stylodrilus brachystylus + + + + +

Stylodrilus heringianus + + + + + + + + + +

Stylodrilus sp. + + + + + + + + +

Trichodrilus allobrogum +

Tubifex ignotus + +

Uncinais uncinata +

Vejdovskyella comata +

Vejdovskyella intermedia +

Vejdovskyella sp. + + +

Hirudinea Caspiobdella fadejewi + + + + +

Erpobdella nigricollis + +

Erpobdella octoculata + + + + + + +

Erpobdella sp. + +

Erpobdella vilnensis +

Glossiphonia complanata + + + +

Glossiphonia concolor + +

Helobdella stagnalis + + + + + +

Hemiclepsis marginata + +

Piscicola geometra +

Prostoma graecense + + + + +

Crustacea Asellus aquaticus + + + + + + + + +

Dikerogammarus sp. +

Dikerogammarus villosus + + + + +

Hemimysis anomala +

Jaera istri +

Niphargus aquilex + +

Orconectes limosus +

Proasellus coxalis + + + + + + + +

Ephemeroptera Baetis fuscatus + +

Baetis rhodani + + +

Baetis sp. + + +

Caenis horaria + +

Caenis luctuosa + + + + + + + +

Caenis macrura +

Caenis sp. + + + +

Centroptilum luteolum +

Ecdyonurus aurantiacus +

Ecdyonurus submontanus +

Ephemera danica +

Ephemera vulgata + +

Heptagenia sulphurea + + + +

Paraleptophlebia submarginata + +

Potamanthus luteus + + + + + + +

Procloeon bifidum +

Serratella ignita + + +

Odonata Gomphus vulgatissimus +

Ischnura elegans +

Platycnemis pennipes + + +

Plecoptera Leuctra sp. + +

Heteroptera Aphelocheirus aestivalis + + + + +

Micronecta sp. + +

Megaloptera Sialis lutaria +

Coleoptera Elmis mauget + +

Elmis sp. + + +

Tabulka 3. Srovnání taxonomického složení v hluboké části toku a litorálu (Po – Podolí, Vr – Vrané, Ze – Zelčín, Li – Liběchov, Ob – Obříství, Sch – Schmil-
ka, P – hluboká část toku, L – litorál)



��

Vr
an

é

P
od

ol
í

Ze
lč

ín

O
bř

ís
tv

í

Li
bě

ch
ov

S
ch

m
ilk

a

P L P L P L P L P L P L

Orectochilus villosus +

Oulimnius tuberculatus + + +

Platambus maculatus +

Trichoptera Athripsodes albifrons + +

Ceraclea annulicornis + + +

Ceraclea sp. +

Cyrnus trimaculatus + + +

Holocentropus dubius +

Hydropsyche contubernalis + + + + + + +

Hydropsyche incognita +

Hydropsyche instabilis +

Hydropsyche pellucidula + +

Hydropsyche sp. + + +

Hydroptila sp. + +

Hydroptila sparsa +

Cheumatopsyche lepida + + +

Limnephilus lunatus + +

Limnephilus nigriceps + +

Molannodes tinctus +

Mystacides nigra +

Neureclipsis bimaculata + + + + + + + +

Oecetis notata + + + + +

Polycentropus flavomaculatus + + + +

Psychomyia pusilla + +

Rhyacophila nubila +

Sericostoma sp. +

Diptera Ablabesmyia sp. + + +

Antocha vitripennis +

Apsectrotanypus trifascipennis +

Atherix ibis + +

Bezzia sp. + +

Brillia bifida +

Cladopelma sk. laccophila +

Cladotanytarsus sp. + + + +

Clinocera sp. +

Cricotopus albiforceps + +

Cricotopus annulator + + + +

Cricotopus bicinctus +

Cricotopus cylindraceus +

Cricotopus patens + +

Cricotopus sk. tremulus + +

Cricotopus sp. + +

Cricotopus sylvestris + + +

Cryptochironomus defectus + + + + + +
Demicryptochironomus 
vulneratus +

Dicrotendipes fusciforceps + + +

Dicrotendipes sp. + +

Einfeldia sk. pagana +

Empididae Gen sp. +

Endochironomus sp. +

Eukiefferiella claripennis +

Eukiefferiella clypeata +

Eurycnemus crassipes +

Glyptotendipes sp. + + + + + + + + +

Harnischia fuscimana + +
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Hemerodromia sp. +

Hexatoma sp. + + + + +

Chironomus acutiventris sp. +

Chironomus nudiventris + + + + +

Chironomus sk. salinarius +

Chrysops sp. +

Jenkinshelea sp. + + + + + + + +

Limnophyes sp. + + +

Microchironomus sp. +

Micropsectra junci + +

Micropsectra sp. + + +

Microtendipes sk. chloris + + + + + + + +

Molophilus sp. +

Nanocladius dichromus + + +

Nanocladius rectinervis + +

Orthocladius sk. obumbratus + + +

Orthocladius sk. rivicola. +

Orthocladius sk. rubicundus + +

Paracladopelma sp. +

Parachironomus arcuatus +

Parachironomus sp. + +

Parachironomus varus +

Parakiefferiella cf. bathophila +

Paralauterborniella nigrohalteralis +

Parametriocnemus stylatus + + +

Paratendipes sk. albimanus + + +

Paratrichocladius rufiventris + + + +

Phaenopsectra sp. + + + +

Polypedilum breviantennatum + + +

Polypedilum sk. convictum +

Polypedilum sk. scalaenum + + +

Potthastia longimana + +

Probezzia seminigra +

Procladius sp. + + + + +

Prodiamesa olivacea + + +

Rheocricotopus fuscipes + + +

Rheocricotopus chalybeatus +

Rheotanytarsus sp. + + +

Robackia cf. demeijerei + + +

Scatella sp. +

Simulium equinum +

Simulium lineatum +

Simulium sp. + +

Stempellinella sk. edwardsi + + +

Stenochironomus sp. +

Synorthocladius semivirens + + +

Tabanus sp. +

Tanytarsus sp. + + + + + + + +

Thienemanniella sp. +

Thienemannimyia sp. + + + + + +

Tipula sp. + +

Tvetenia calvescens + +

Tvetenia discoloripes + + +

Xenochironomus xenolabis + +

Zavrelimyia sp. + +

Tabulka 3 (pokračování). Srovnání taxonomického složení v hluboké části toku a litorálu (Po – Podolí, Vr – Vrané, Ze – Zelčín, Li – Liběchov, Ob – Obříství, 
Sch – Schmilka, P – hluboká část toku, L – litorál)
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Vzhledem k tomu, že hluboké části toků jsou v České republice velmi 
málo prozkoumané, tak bylo v rámci našeho výzkumu zaznamenáno několik 
zajímavých nálezů – jako příklad lze uvést dva druhy z čeledi naididae. 
Prvním je druh Pristinella osborni /Walton, 1906/ (naididae) (Pařil, pers. 
com.), což byl první nález pro ČR. Druhý nález pro ČR byl zaznamenán pro 
druhý druh z čeledi naididae Paranais frici /Hrabe, 1941/ (Pařil, pers. 
com.), který byl nalezen na lokalitě Schmilka. 

Během výzkumu byl také potvrzen výskyt devíti nepůvodních druhů 
vodních bezobratlých: Jaera istri /Veuille, 1979/ (Schmilka), Dikero-
gammarus villosus /Sowinsky, 1894/ (Liběchov, Schmilka), Proasellus 
coxalis /Dollfus, 1892/ (Vrané, Podolí, Zelčín, Liběchov, Schmilka), 
Caspiobdella fadejewi /Selensky, 1915/ (Vrané, Podolí, Zelčín), Corbicula 
fluminea (Obříství, Liběchov, Schmilka), Dreissena polymorpha /Pallas, 
1771/ (Obříství, Liběchov), Potamopyrgus antipodarum /Gray, 1843/ 
(Obříství, Liběchov, Schmilka), Physella acuta /Draparnaud, 1805/ 
(Obříství) a Dugesia tigrina /Girard, 1850/ (Vrané, Podolí, Zelčín, Libě-
chov, Schmilka). Téma nepůvodních druhů, tedy těch, které se rozšířily 
mimo areál svého přirozeného výskytu, je velmi aktuální a diskutované. 
Výše jmenované nepůvodní druhy se k nám rozšířily migrací proti proudu 
Labe, nebo byly zavlečeny lodní dopravou. Většina nepůvodních druhů 
se stává součástí původních společenstev a nemá na ně negativní vliv. 
Avšak některé populace nepůvodních druhů, tzv. invazní druhy, způsobují 
závažné problémy, kdy výrazně ekologicky a funkčně naruší společenstva 
nebo i celé ekosystémy. V případě zmíněných druhů se to týká především 
značně agresivního a dravého blešivce velkohrbého (Dikerogammarus 
villosus), který se vyskytuje na Labi od hranic po Obříství a byl nalezen již 
i ve Vltavě. Druhem, který se do České republiky dostal v nedávné době, 
je Jaera istri, poprvé u nás byl zachycen v roce 2008 (Straka a Špaček, 
2009; Špaček et al., 2009).
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Benthic Macroinvertebrates of Epipothamal Parts of the Elbe and 
Vltava Rivers – Contribution to Knowledge of Deep-Water Assem-
blages (Řezníčková, P.; Němejcová, D.; Kokeš, J.; Opatřilová, L.)
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Based on this study, significantly higher macroinvertebrate densities 
were reported in the samples obtained from the Vltava River where 
approximately 13 000 ind./m2 occurred. Densities obtained from the 
Labe River were much more lower respectively around 5 000 ind./m2. 
Approximately one and half times more taxa were found in the Vltava 
River than in the samples obtained from the Labe River at the same 
time. Both rivers are significantly anthropogenically loaded, however, the 
effects causing the degradation of benthic assemblages are much more 
intensive in the Labe River (significantly affected the flow morphology, 
organic pollution, intense boating, mining of river sediments etc.).

Among the dominant groups of assemblages on the both rivers be
longed mainly worms (“Oligochaeta”), molluscs (Mollusca), chironomids 
(Chironomidae) and crustacean (Crustacea). Compared to the prime 
presumption there was the same portion of littoral taxa in the deep 
part of the river as it was in the littoral zone with exception of the only 
locality (Obříství).

The assemblages occurring in every single locality were contaminated 
variously by invasive species. During this study the occurrence of ten 
non primary species of aquatic macroinvertebrates was confirmed. Two 
unique findings (Pristinella osborni and Paranais frici) were recorded in 
the Czech Republic at the same time.



Seminář Problematika dosazovacích 
nádrží ČOV do 2 000 EO

Odborný seminář se konal dne 9. 3. 2011 v Konferenčním centru 
koleje Sázava, Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze 
za účasti cca 75 přednášejících a diskutujících. Hlavním organizáto-
rem semináře byla Odborná skupina Městské čistírny odpadních vod 
působící pod Asociací pro vodu ČR (CzWA) ve spolupráci s Ústavem 
technologie vody a prostředí VŠCHT Praha.

V první řadě bych chtěl jménem organizátorů semináře poděko-
vat všem sponzorům a partnerům, bez kterých by nebylo možné 
akci v této podobě uskutečnit, a to jmenovitě společnosti Baránek, 
autodoprava a zemní práce, dále společnostem Envi-pur, Kunst 
a v neposlední řadě také mediálnímu partnerovi semináře, časopisu 
Vodní hospodářství.

Seminář na toto téma se začal připravovat v průběhu roku 2010 
a již od počátku bylo zřejmé, že se jedná o téma aktuální a do diskuse 
přiláká řadu odborníků. To se nakonec i potvrdilo, protože diskuse 
začala probíhat uvnitř odborné skupiny ihned po oznámení tohoto 
záměru a pokračovala úspěšně i na vlastním semináři.

Hlavním důvodem pro uspořádání tohoto semináře bylo to, že se 
neustále v praxi setkáváme s velkým počtem realizací, které nesplňují 
ani základní technické návrhové parametry dané platnými norma-
mi a letitými praktickými zkušenostmi. A protože se nejedná vždy 
pouze o chybu konstrukční, ale mnohdy je celý systém jen špatně 
provozován, popřípadě je špatně zvolen výkon čerpadel vratného 
kalu anebo surové odpadní vody do biologického stupně, bylo cílem 
semináře prezentovat a diskutovat nejenom konstrukční postupy při 
návrhu dosazovacích nádrží a jejich příslušenství, ale také praktické 
zkušenosti při jejich provozu. Protože se drtivá většina těchto dosazo-
vacích nádrží v současnosti konstruuje jako kruhové nebo čtvercové 
vertikální nádrže s kónickým dnem, které svým uspořádáním nejsou 
z pohledu separace biologického kalu zrovna optimální, byl v rámci 
semináře představen i možný nový směr, kterým by se mohla kon-
strukce dosazovacích nádrží v budoucnu ubírat.

Seminář byl pojat více jako diskusní, tj. přednášek bylo méně a více 
času se věnovalo na odbornou diskusi. Celý seminář byl vzhledem 
k tématům rozdělen do dvou sekcí. Dopolední sekci předsedal Ing. 
Martin Fiala a byla zaměřena na konstrukci a provozní problémy 
obvykle používaných vertikálních dosazovacích nádrží, odpolední 
sekci pak předsedal prof. Jiří Wanner a během ní zazněly dvě přednáš-
ky, které byly zaměřeny na novinky a možné trendy do budoucna.

Dopolední sekci zahájil úvodní přednáškou RNDr. Igor Rusník, 
Ph.D., který se věnoval především konstrukci nejčastěji používaných 
vertikálních dosazovacích nádrží a projekčním parametrům, které by 
měly být při návrhu respektovány. Ve svém příspěvku zmínil nejen 
nutnost dodržení normou udávaných parametrů, jako je povrchové 
hydraulické zatížení, střední doba zdržení, zatížení separační plochy 
nerozpuštěnými látkami a maximální povolený sklon stěn kalového 
prostoru, ale věnoval se také ostatním neméně důležitým parametrům, 
jako je například maximální rychlost vtoku do středového válce, prů-
měr středového válce a vzestupná rychlost vody u přepadových hran. 
Kromě toho upozornil, že v normě není definována velikost kalového 
prostoru a nejsou zde uvedeny zásady pro jeho určení.

Na tuto přednášku pak navázal příspěvek Ing. Háze ze společnosti 
Kunst s.r.o., který představil především dlouholeté praktické zkuše-
nosti firmy Kunst s konstrukcí a provozem dnes hojně používaných 

vestavěných dosazovacích nádrží. V rámci příspěvku upozornil 
například na nutnost provedení otvorů do dosazovací nádrže, aby 
nedošlo k jejímu zborcení v důsledku hydrostatického tlaku při 
napouštění a vypouštění nádrže, a především na skutečnost, že tyto 
otvory musí být provedeny tak, aby nedocházelo k víření kalu během 
běžného provozu a jeho úniku do odtoku. Dále upozornil na to, že 
není vhodné, aby se pro čerpání kalu používala mamutková čerpadla, 
jejichž zdrojem je stejné dmychadlo, které napájí jemnobublinný 
systém aktivace, protože v důsledku kolísání výkonu, případně i vypí-
nání, může opět docházet k vyplavování kalu do odtoku. V neposlední 
řadě zmínil i skutečnost, že díky vnořeným nádržím dochází ke shlu-
kování bublin vzduchu do větších, což má za následek především 
intenzivnější pěnění aktivační směsi v biologickém stupni.

Obě předchozí přednášky pak doplnil svým příspěvkem ještě prof. 
Wanner. Ten na úvod připomenul zásady výpočtu stáří kalu, které 
má značný vliv na návrh dosazovacích nádrží a vlastně i celého bio-
logického stupně, v druhé části pak upozornil na skutečnost, že mimo 
problémy uvedené jeho předřečníky je třeba dbát také na správné 
odčerpávání kalu ze dna dosazovací nádrže. Pokud se toto realizuje 
nevhodně provedenými mamutkovými čerpadly, přináší to při vyšší 
koncentraci kalu problémy, protože kal je mnohem viskóznější a odčer-
pá se tak jen malý prostor v okolí mamutky a ne celá plocha dna, což 
mnohdy vede k zahnívání části kalu na dně nádrží.

Poslední přednáška dopoledního bloku Ing. Pavlíka jednoznačně 
přinesla největší ohlas a nejvíce námětů do diskuse. Kromě potvrzení 
všeho, co zaznělo od jeho předřečníků, upozornil navíc na skuteč-
nost, že předepsaný sklon stěn kalového prostoru je třeba dodržet 
i v rozích čtvercových dosazovacích nádrží, což nebývá vždy zvy-
kem, dále zdůraznil nutnost odplynění aktivační směsi před nátokem 
do dosazovací nádrže, poukázal na nutnost dodržení správného odstu-
pu norné stěny před přepadovou hranou a upozornil i na to, že plocha 
hladiny není vždy totožná s účinnou separační plochou dosazovací 
nádrže. Kromě technických parametrů poukázal také na rozpor mezi 
výpočtem maximálního průtoku stokovou sítí a maximálního přítoku 
do čistírny (upravuje ČSN 75 6101 a ČSN 75 6401). Upozornil také na 
skutečnost, že z normy nevyplývá, jakým způsobem se počítá střední 
doba zdržení v dosazovací nádrži.

Odpolední sekci, která byla věnována novinkám a možným budou-
cím trendům, zahájil přednáškou Ing. Milan Svoboda ze společnosti 
Envi-pur s.r.o., který se ve svém příspěvku věnoval systému dodá-
vanému pod registrační značkou Clari-Vac®. Jedná se v podstatě 
o podélně protékanou horizontální dosazovací nádrž, kde je zařízení 
pro odtah usazeného kalu (potrubní konstrukce) umístěno na plo-
vácích a k odtahu kalu dochází za pohybu konstrukce na principu 
spojených nádob odsáváním kalu do žlabu, odkud je kal řízeně čerpán 
zpět do biologického stupně. Kromě odtahu kalu je zařízení vybaveno 
i systémem stírání plovoucího kalu. Výhodou je, že dochází ke stírání 
celé plochy nádrže. Praktické zkušenosti prvních instalací ukazují, 
že je dosahováno stabilní účinnosti separace NL, jejichž koncentrace 
nepřekročila hodnotu 5 mg/l.

Poslední přednášku celého semináře pak přednesl prof. Petr Grau, 
který má dlouholeté zkušenosti s navrhováním dosazovacích nádrží 
všech typů a velikostí. Ten nejprve uvedl, že vzhledem k velké vari-
abilitě přítoků je u ČOV do 500 EO výhodné řešit dosazovací nádrž 
diskontinuálním způsobem, oblast mezi 500–2 000 EO označil za 
přechodovou a u ČOV nad 2 000 EO pak doporučil již použití konti-
nuálního způsobu. Upozornil, že doposud používané vertikální dosa-
zovací nádrže s kónusem u dna jsou pro separaci kalu nevhodné, ať 
už z hlediska hydrauliky nebo stavebního provedení, a navíc doplnil, 
že DN je dnes třeba navrhovat na KI minimálně 150 ml/g. V závěrečné 
fázi přednášky pak představil vývoj jednak nové válcové dosazovací 
nádrže, na které spolupracuje s firmou INKOS s.r.o., a která svým 
provedením připomíná vystrojení velkých DN umístěné v nádrži 
s vertikálním průtokem. Představil i vývoj nové pravoúhlé dosazo-
vací nádrže s plochým dnem, na kterém spolupracuje se společností 
Hydrotech s.r.o. Nádrž kloubí výhody systému stírání dna od švédské 
společnosti Zickert a výhody nádrže s vertikálním průtokem.

S ohledem na zájem o prezentovanou problematiku mi dovolte na 
závěr uvést, že vzniká pracovní skupina, která připraví koncepční 
materiál o této problematice formou jakéhosi metodického pokynu. 
V případě zájmu o aktivní působení v této skupině se prosím obraťte 
na níže uvedenou emailovou adresu.

Ing. Martin Fiala, Ph.D.
Za odbornou skupinu Městské čistírny odpadních vod, CzWA

os-mcov@czwa.czPohled do zaplněného sálu dokumentuje velký zájem o seminář 
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Skupina CzWA OS-REP a program 
činnosti na rok 2011

Skupina CzWA OS-REP je oficiální stálou skupinou CzWA. V našem 
týmu jsou zástupci nejrůznějších organizací, firem a škol, jejichž zamě-
řením je úprava a čištění odpadních vod s důrazem na vysoký technolo-
gický a ekonomický efekt použitých technologických postupů. Tomuto 
odpovídá i pracovní zaměření aktivních členů skupiny jako celku.

Činnost naší skupiny
Hlavní náplní naší činnosti je shromažďování a šíření poznatků 

i vlastních zkušeností o čištění odpadních vod v oblastech se specific-
kými požadavky na dosažený výsledek, jako jsou například chráněné 
krajinné oblasti, malá sídla, málo vodný recipient a nejpřísnější vodo-
hospodářské požadavky na ochranu vod. Spolupráce s odbornými 
výrobními a provozními firmami nám umožňuje realizovat řadu 
experimentů přímo v reálném provozu. 

Výstupy a řešení
•	 Odborné texty a publikace
•	 Odborná podpora projektové činnosti
•	 Ověřování nových technologických postupů
•	 Zavádění moderních postupů do technologické praxe
•	 Účast na tvorbě legislativy
•	 Školení, osvětová a pedagogická činnost

Spolupracujeme s vysokými školami, výzkumnými a vývojovými 
pracovišti a s významnými výrobci v oboru. Výsledky naší činnosti 

a novinky v oboru prezentujeme ve dvouletých intervalech na kon-
ferenci „Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod“, 
naposledy 24.–25. 2. 2011 nebo na jiných akcích pořádaných CZWA. 
V řadě případů spolupracujeme s ostatními odbornými skupinami. 
Svoje zkušenosti můžeme nabídnout formou konzultace všem při 
řešení problémů, především v následujících oblastech: 
•	 Čištění nebo předčištění různých druhů odpadních vod
•	 Projektování a stavba nové čistírny odpadních vod
•	 Intenzifikace technologie čištění odpadních vod
•	 Řešení kalového hospodářství čistírny odpadních vod

Chcete-li znát jiný, nezávislý názor na váš problém, nevíte-li, jakou 
technologii zvolit a potřebujete-li objektivně vyhodnotit předpokláda-
ný výsledek vašich investic, jsme připraveni vám v tomto rozhodování 
pomoci. Napište nám stručnou zprávu a naše odborná skupina vám 
nabídne přijatelné a objektivní řešení formou stručné informace. 
Budeme se snažit vždy odpovídat v krátkých termínech a hlavně 
jednoznačně. Věříme, že Vás takto inspirujeme k těsnější spolupráci 
s odborným zázemím CzWA.

Nejbližší akce, kde počítáme s účastí našich členů
Bienální konference CZWA v Poděbradech, říjen 2011
Jednodenní seminář „Čištění odpadních vod a procesní inženýr-

ství“, listopad 2011

Ing. Jan Foller, vedoucí skupiny OS REP
os-rep@czwa.cz

Poznatky ze semináře Nové metody 
a postupy při provozování čistíren 
odpadních vod XVI.

Ve dnech 5.–6. 4. 2011 se konal již tradičně v Moravské Třebové 
XVI. ročník semináře „Nové metody a postupy při provozování čistí-
ren odpadních vod“. Organizátorem semináře byla VHOS, a.s. Morav-
ská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA, odbornou 
skupinou „Městské čistírny odpadních vod“. Mediálním partnerem 
byl časopis Vodní hospodářství.

Semináře se zúčastnilo celkem cca 330 účastníků z České a Slo-
venské republiky, své obchodní a výrobní aktivity prezentovalo na 
semináři 39 vystavovatelů. První den byl zakončen již tradičně spo-
lečenským večerem v prostorách Městského muzea.

A nyní uvádíme stručný průřez prezentovaných přednášek.
První den přednášek byl zahájen legislativou ve vodním hospodář-

ství. Mgr. Zdeněk Horáčk z MZe ČR ve stručnosti shrnul hlavní zásady 
Novely vodního zákona (NVZ) a prováděcích právních předpisů. Tato 
problematika byla již celostátně prezentována na několika seminářích. 
Zajímavá byla informace, že dosud zůstávají nejasné požadavky na 
osoby odborně způsobilé pověřené MŽP, které budou provádět 1x za 
2 roky revize ČOV do 50 EO, jejichž podstatnou součástí je výrobek CE. 
V diskusi k přijaté NVZ konstatoval pan profesor Wanner, že CzWA 
nebyla zúčastněna v celé přípravě NVZ.

Součástí přednášky JUDr. Ing. Emila Rudolfa z MŽP je ve sbor-
níku aktualizovaný seznam právních předpisů v oblasti vodního 
hospodářství. Zákon č. 150/2010 Sb. prakticky dal velké kompetence 
vodoprávním úřadům.

Prof. Ing. Wanner, DrSc., názorně ukázal, jak se orientovat ve 
zdrojích a informacích ve vodním hospodářství a kde je lze pomocí 
speciálních vyhledávačů zjišťovat z odborných databází. Přednáška 
byla určena nejen zástupcům vysokých škol a výzkumných institucí, 
ale zejména vývojovým pracovníkům firem, které se zapojují do sou-
těží vypisovaných různými grantovými agenturami či ministerstvy. 
Proto obsahovala přednáška i pasáž o hodnocení a „měření“ výsledků 
výzkumu a vývoje, tj. o takzvané scientometrii.

Mezi technicky zajímavé a progresivní patřila přednáška prof. Ing. 
Maršálka, PhD., s tématem „Řízení retence a odtoku fosforu – kon-
cepce propojení aktivit pracovních skupin CzWA“. Na jedné straně 
draze odstraňujeme dusík a fosfor z odpadní vody a na druhé straně 
chybí v recipientech a musí se dodávat. Dále prof. Maršálek informo-
val, že se více očekávalo od naznačeného propojení Odborných sku-
pin, a že tedy tato otázka zůstává otevřena pro bienální konferenci.

Dopolední blok přednášek ukončil Ing. Gabriel, který prezentoval 
podélný lapák písku a tuku hydraulicky míchaný typ LPTH na ČOV 

Přerov a Prostějov. Ukázal zajímavý způsob odtahu tuků, se kterým 
mnozí provozovatelé stále bojují. V přednášce chybělo porovnání 
investičních a provozních nákladů s původním provzdušňovaným 
podélným lapákem písku. Nevýhodou je individuální stavební řeše-
ní lapáku písku, což ztěžuje jeho možné použití při rekonstrukcích 
původních lapáků písku.

Zajímavé byly i dvě krátké prezentace vystavených posterů od 
autorů Mgr. Šrámkové a Ing. Vojtěchovského z VŠCHT Praha. 

Odpolední blok zahájil Dr. Ing. Libor Novák přednáškou „Praktické 
ověření řízené nitrifikace kalové vody technologií nárostové kultury 
MBBR s nosiči biomasy ve vznosu“, což bylo testováno v poloprovoz-
ním měřítku na ČOV Litoměřice po dobu cca pěti měsíců. Ve sborníku 
je uvedena i orientační cena investičních a provozních nákladů. 

Následovala přednáška Ing. Grymové „ÚČOV Ostrava – zkoušky 
postdenitrifikace v přívodním žlabu do dosazovacích nádrží“, kde 
výsledkem byl příznivý účinek postdenitrifikace na snižování kon-
centrace celkového dusíku na odtoku.

Spoluautoři příspěvku Ing. Horecký, Ing. Král, Ph.D., a Ing. Loskot 
prezentovali „První provozní zkušenosti z implementace PDN filtru 
na ČOV Hradec Králové“. V roce 2010 byl poprvé v České republice 
uveden do provozu první postdenitrifikační filtr technologie BIO-
STYR. Postdenitrifikační filtr je umístěn na odtoku z ČOV. Na filtr je 
čerpána část vyčištěné odpadní vody z odtokového žlabu, kde prochá-
zí dvěmi komorami filtru, zbavuje se podstatného množství dusičnanů 
a následně gravitačně odtéká zpět do odtoku z ČOV.

V současné době patří mezi aktuální a horká témata „Energetický 
benchmarking ČOV“ od Mgr. Kavalíra, Ph.D., který naznačil další 
možné postupy vedoucí ke snižování energetické náročnosti ČOV.

Jaroslav Krejčí a Ing. Žabková prezentovali „Vyhodnocení různých 
typů usazovacích a dosazovacích nádrží na ČOV 2 000–200 000 EO“ 
provozovaných Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. Tato 
přednáška navázala na březnový seminář o dosazovacích nádržích 
malých ČOV. Ukázala trend vývoje usazovacích a dosazovacích nádrží 
a porovnala účinnosti kruhových a podélných usazovacích nádrží 
a kruhových, podélných souproudně protékaných a vertikálních 
dosazovacích nádrží. Stanovila základní zásady, kterými je nutno se 
ubírat u rekonstrukcí a u nových nádrží. Projektant nesmí zapomínat 
na bezpečné dimenzování dosazovacích nádrží s podstatně většími 
hloubkami než jsou na některých ČOV. Věříme, že tato přednáška 
vzbudila v odborné veřejnosti zájem o moderní technické řešení 
usazovacích a dosazovacích nádrží včetně všech souvislostí.

Ing. Uher prezentoval „První komunální MBR v ČR pro 1 600 EO“. 
Cílem řešení problému bylo čištění komunálních odpadních vod 
v omezených prostorových podmínkách a s vyššími požadavky na 
kvalitu vyčištěné vody. Nevýhodou tohoto řešení jsou vyšší provozní 
náklady.

vh 5/2011204



Druhý den zahájil Ing. Loužecký „Porovnáním různých systémů 
zdrojů vzduchu, rozvodů a provzdušňování na ČOV“ a následovala 
přednáška Ing. Stary „Praktické zkušenosti s čištěním a revizí vyhní-
vacích nádrží na ČOV České Budějovice“, které mohou být vodítkem 
pro další revize VN na jiných ČOV. Připomenul, že je nutné dát do 
provozního řádu revizi VN 1x za 10 let, aby se na tuto povinnost 
nezapomínalo.

Doc. Ing. Igor Bodík prezentoval „Produkci bioplynu na sloven-
ských ČOV – aktuálny stav a perspektivy do budúcnosti“. Ukázal, že 
produkce bioplynu je na Slovensku ve srovnání s okolními zeměmi 
poměrně nízká.

Velmi dramatický průběh přednášky Ing. Fajfra „Jak jsme se vypořá-
dali s povodněmi na Liberecku“ zaznamenal absolutní ticho v přednáš-
kovém sále zejména při ukázkách tragédie srpnové bleskové povodně 
v Chrastavě a Hrádku nad Nisou. Všem patří velký dík, že se podařilo 
v tak krátké době zprovoznit obě ČOV. Ing. Fajfr poskytl cenné rady jak 
postupovat při likvidaci takovýchto živelných neštěstí a upozornil, že 
se následky po povodni mohou projevovat ještě v budoucnosti. 

Ing. Kašparec navázal na loňskou přednášku „Kanalizační dis-
pečink Mladoboleslavsko – první provozní zkušenosti“. Ukázal, že 
jednotná koncepce výstavby všech objektů provozovatele se vyzna-
čuje precizností v návrhu i v samotném provedení. Dlouhodobě jsou 

upřednostňovány kvalitní materiály a pracovní postupy.
Úplně poslední přednáška „Riadenie odstraňovania nutrientov na 

ČOV Galanta“ od Ing. Rybára a Ing. Pleška ukázala, že je možné se 
dostat stabilně pod 10 mg/l celkového dusíku.

Ze semináře byl vydán sborník s přiděleným ISBN v nákladu 350 
kusů a zájemci si ho mohou ještě dodatečně objednat na dobírku 
u pořadatele na e-mail. adrese: j.novotna@vhos.cz, telefon 461 357 103. 
Seminář byl rovněž zařazen do vzdělávání ČKAIT (2 body). 

Organizátoři by chtěli dále pokračovat v pořádání tohoto již tradič-
ního semináře, a proto byl stanoven i termín na XVII. ročník na dny 
3.–4. 4. 2012 v Moravské Třebové. Rovněž očekáváme, že odborná 
veřejnost a především odborná skupina MČOV (která v posledním 
období velmi rozšířila členskou základnu) se zapojí do návrhu témat 
dalšího semináře. Fotodokumentaci a další informace o semináři 
najdete na www stránkách pořadatelů.

Ing. Iveta Žabková, Iveta.Zabkova@scvk.cz 
Ing. Vladimír Langer, vla.langer@seznam.cz

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., jiri.wanner@vscht.cz

OS MČOV CzWA
os-mcov@czwa.cz

Z výzkumu

Mikrobiologie vody ve Výzkumném ústavu 
vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i.

Oddělení mikrobiologie vody VÚV T. G. M., v.v.i. je součástí Refe-
renční laboratoře složek životního prostředí a odpadů, která má posou-
zený systém řízení kvality podle ČSN EN ISO/IEC 17 025. Vedoucím 
oddělení je RNDr. Dana Baudišová, Ph.D. 
Řešené úkoly

V oddělení se řeší či řešily úkoly v oblasti mikrobiálního znečiš-
tění povrchových a odpadních vod (zavádění a hodnocení nových 
ukazatelů mikrobiální kontaminace vod, výzkum mikroorganismů 
v odpadních vodách, eliminace mikrobiálního znečištění biologickým 
čištěním na ČOV, zavádění molekulárně-biologických metod). Další 
oblastí zájmu je hodnocení eliminace mikroorganismů extenzivními 
způsoby čištění odpadních vod (biologické rybníky, zemní filtry, koře-
nové ČOV). Laboratoř se rovněž zabývala mikrobiálním znečištěním 
toků v zemědělských oblastech a identifikací a antibiotickou rezistencí 
enterokoků izolovaných z těchto oblastí. V rámci dalšího projektu byla 
řešena problematika dynamiky kontaminace toků v povodí Olešky. Byl 
zkoumán vliv extrémních srážkových situací na změny mikrobiální 
kontaminace. Ve spolupráci se SZÚ a firmou Consyngen je řešena 

problematika koupacích vod a ověření vybraných metod pro stanovení 
mikrobiologických a biologických ukazatelů, včetně výskytu patogenů 
v koupacích vodách. Letos bude podán postdoktorský grant týkající 
se mikrobiálního oživení detritu v prameništích.
Zavedené a používané metody

Mezi zavedené a používané metody patří stanovení základních 
mikrobiologických ukazatelů (indikátorů obecného a fekálního znečiš-
tění) ve vodě a v dalších složkách životního prostředí podle platných 
norem, stanovení patogenních mikroorganismů (salmonely, Clostridi-
um perfringens, Staphylococcus aureus, Campylobacter) kultivačními 
metodami s konfirmací, a dále speciální stanovení somatických koli-
fágů, myxobakterií apod., stanovení asimilovatelného uhlíku, přímé 
stanovení bakterií fluorescenční mikroskopií (celkové počty bakterií 
metodou DAPI) a stanovení skupin bakterií (Eubacteria, Proteoba-
cteria, Cytophaga-Flavobacterium, Bacteroides, Archaea) metodou 
fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Tuto metodu používáme 
rovněž ke konfirmaci kampylobakterů. 
Další aktivity laboratoře

Laboratoř pravidelně organizuje dvakrát ročně mezilaboratorní 
porovnávací zkoušky ve spolupráci s ASLAB, pořádá semináře a ško-
lení a zabývá se revizí a tvorbou nových norem. 

Pracovníci publikují výsledky odborné činnosti v českých i zahra-
ničních časopisech a pravidelně přednáší na českých (Mikrobiologie 

Pohled do sálu při přednáškáchDoprovodná odborná výstava Diskusní večer v moravskotřebovském muzeu 
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vody a prostředí, Vodárenská biologie, konference České a Slovenské 
limnologické společnosti, Odpadní vody, Řešení extrémních požadav-
ků na čištění odpadních vod) i zahraničních konferencích. Zároveň se 
podílí na činnosti Odborné skupiny Biologie vody CzWA.

Oddělení hydrobiologie – úsek mikrobiologie, ekotoxikologie 
a biologických testů, VÚV T.G.M., v.v.i., pobočka Brno: Oddělení má 
systém kvality posouzený podle ČSN EN ISO/IEC 17025, za činnost 
úseku zodpovídá RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D. 

Mikrobiologické, ekotoxikologické a hydrobiologické pracoviště 
brněnské pobočky VÚV T.G.M., v.v.i., má dlouholetou zkušenost 
s prováděním standardních analýz i s aktivním řešením problema-
tik, souvisejících s jakostí vod, dle požadavků zákazníka. Pracoviště 
disponuje moderní technikou pro rutinní i speciální analýzy (mik-
robiologické, mikroskopické, molekulárně-biologické, toxikologické, 
hydrobiologické) a odborným personálem pro provádění analýz 
i odběrů. Mikrobiologické pracoviště se zabývá vývojem a aplikací 
molekulárně-biologických technik (PCR, FISH).

Standardní laboratorní činnost je zaměřena na provádění mik-
robiologického rozboru, ekotoxikologických a hydrobiologických 
stanovení ve všech typech vod, vč. kalů a sedimentů. Mikrobiologické 
pracoviště provádí stanovení indikátorů organického znečištění – kul-
tivovatelných mikroorganismů při 22 a 36 °C; stanovení indikátorů 
fekálního znečištění (koliformní bakterie, fekální koliformní bakterie, 
Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens); stanovení 
vybraných bakteriálních patogenů ve vodách – Legionella, Salmonella, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Ekotoxikologické pracoviště a pracoviště biologických testů má 
zavedeny metody: stanovení inhibice růstu sladkovodních řas 

mikrometodou; testy akutní toxicity na bezobratlých organismech 
s využitím komerčních kitů; stanovení chlorofylu-a a feopigmentů; 
stanovení trofického potenciálu mikrometodou; mikroskopické stano-
vení fytoplanktonu, fytobentosu, biosestonu, mikroskopického obrazu 
a stanovení saprobního indexu.

Odborná činnost pracoviště se orientuje na vývoj a aplikaci metod, 
výzkum a řešení projektů (např. nové metodické přístupy k identifika-
ci hygienických rizik ve vodách, charakteristika mikrobiálního zne-
čištění a oživení vod, analýza mikrobiálních společenstev, komplexní 
hodnocení jakosti vod a jejich ovlivnění antropogenní a jinou činností, 
identifikace toxických vlivů splachů z komunikací, detekce indikátorů 
fekálního a organického znečištění z bodových zdrojů apod.), pora-
denství, posudkovou činnost, konzultace, publikační, pedagogickou 
a legislativní činnost a na spolupráci s odbornými subjekty.

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
Ing. Andrea Benáková, Ph.D.

VÚV T.G.M., v.v.i.
Podbabská 2582/30

160 00 Praha 6
dana_baudisova@vuv.cz

RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.
VÚV T.G.M., v.v.i., Pobočka Brno

Mojmírovo náměstí 16 
612 00 Brno

hana_mlejnkova@vuv.cz

Listy CzWA – pravidelná součást časopisu Vodní hos-
podářství – jsou určeny pro výměnu informací v oblastech 
působnosti CzWA

Redakční rada: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. – předseda
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prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha,
Ústav technologie vody a prostředí, Technická 5,
166 28 Praha 6, telefon 220 443 149 nebo
603 230 328, fax 220 443 154,
e-mail: jiri.wanner@vscht.cz

KONFERENCE

ANAEROBIE 2011
se bude konat 14. – 15. září 2011  

v KD DRUŽBA KLATOVY 

Hlavní tématické okruhy konference:
• historický vývoj, současné úspěchy, budoucí trendy a perspektivy 

anaerobních procesů a vývoj legislativy,
• „teorie anaerobie“ – mikrobiologie, biodegradabilita, mikronutrienty 

apod.,
• zkušenosti z aplikace anaerobních technologií – úspěšné praktické 

příklady optimalizace a implementace nových postupů,
• anaerobní čištění odpadních vod průmyslových i splaškových,
• bioplynové stanice na zpracování bioodpadů a zemědělských mate-

riálů,
• bioplyn, úprava, energetická valorizace.

Veškeré informace podá
prof. Ing. Michal Dohányos, CSc, Ústav technologie vody a prostředí, 
VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6,  tel.: 220 443 152, e-mail: Michal.
Dohanyos@vscht.cz
nebo
CzWA – Asociace pro vodu ČR, sekretariát (Jana Šmídková), Masná 5, 
602 00 Brno, Tel.: +420 543 235 303, e-mail: czwa@czwa.cz

Nenechte si ujít z akcí CzWA  
v druhé polovině roku

6.–7. října proběhne ve Velkých Bílovicích  
tradiční konference Městské vody

Bude mít následující okruhy témat:
• Vodní hospodářství v roce 2011
• Systémy zásobování pitnou vodou, vodní zdroje
• Zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů
• Koncepce řešení městského odvodnění
• Městské vodní toky
• Protipovodňová ochrana ve vztahu k městskému odvodnění
• Progresivní technologie čištění odpadních vod
• Technologické procesy ČOV
• Zkušenosti z realizace staveb městského odvodnění.

POZOR! Pro účastníky ze státní správy k dispozici sponzorované 
vložné – sleva 50%. Sleva 10% pro všechny přihlášené a zaplacené 
do 30. 6. 2011.

Další informace:
tel. +420 602 805 760, e-mail: mestskevody@ardec.cz, 
www.ardec.cz, www.czwa.cz

9. bienální konference a výstava CzWA
VODA 2011

proběhne 19. a 20. října v Poděbradech
 
Cirkulář s detailními informacemi bude vložen v červnovém čísle 

Vodního hospodářství a bude k dispozici na stánku CzWA během 
WATENVI 24.–26. května v pavilonu P13.
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Novinka od společnosti  
FEMAX – ENGINEERING 
NRBF – jednotka na odstraňování 
nutrientů ve zpětném proudu

V poslední době se naše firma intenzivně zabývala problematikou 
odstranění fosforu a dusíku na výstupu odpadních vod z biologic-
ké ČOV (dále jen BČOV). Výsledkem spolupráce naší společnosti 
s provozními technology, procesními inženýry a projektanty ČOV je 
jednotka NRBF (Nutrients Removing Back Flow technology – odstra-
ňování nutrientů ve zpětném proudu), která je chráněna užitným 
vzorem CZ 20983 U1.

Toto řešení je výhodnou a levnější náhradou terciálního čištění 
odpadních vod na BČOV a lze uplatnit tam, kde se provoz potýká 
s nestabilitou funkce biologického stupně ČOV, velkou nerovnoměr-
ností látkového nebo hydraulického zatížení BČOV, v lokalitách s málo 
vodným recipientem nebo s přísnými požadavky vodohospodářských 
orgánů, ekologů a správců toků na odtokové koncentrace nutrientů 
a podobně. Jednotku NRBF lze aplikovat jak na stávající starší nebo 
rekonstruované ČOV, tak při návrhu nových BČOV prakticky všech 
velikostních kategorií. Výhody aplikace jednotky NRBF se obzvláště 
projeví u BČOV středních a menších velikostí.

Hlavní předností této jednotky je, že zlepšuje celkově odtokovou 
bilanci dusíku a fosforu, snižuje nebo odstraňuje riziko překročení 
limitů znečištění všude tam, kde se naplnila nebo kde byla překro-
čena původně uvažovaná kapacita biologického stupně ČOV. Dále 
umožňuje zvýšení látkového zatížení a kapacity ČOV o 30 % a řeší 
problém, kde není z ekonomických nebo technických důvodů celková 
rekonstrukce zatím možná a je nutné zlepšit kvalitu biologicky vyčiš-
těných odpadních vod. Zvyšuje stabilitu provozu a účinnost funkce 
dosazovacích nádrží všech typů, hlavně v lokalitách s velkou mírou 
hodinové nerovnoměrnosti zatížení, a má flexibilní využití různých 
nádrží s původně jiným účelem uplatnění.

Výhody řešení technologické linky BČOV s využitím jednotky 
NRBF, ať už se jedná o intenzifikaci, rekonstrukci nebo projektování 
nové BČOV, se projeví v kontextu s řešením a provozem konkrétní 
lokality nebo stavby. 

Technický popis zařízení NRBF
Technicky využitelné řešení zařízení se týká způsobu biologické-

ho čištění odpadní vody systémem řízeného, opakovaného průtoku 
vyčištěné odpadní vody z dosazovacích nádrží nebo obdobných sepa-
račních zařízení přes reaktory jednotky NRBF, které jsou navrhovány 
vždy přesně dle konkrétních podmínek jednotlivých ČOV.

Reaktory jednotky NRBF slouží k odstraňování nutrientů ve 
zpětném proudu tak, aby bylo dosaženo celkově vyšší účinnosti 
biologického čištění odpadních vod anebo byla nahrazena potřeba 
instalace terciálního dočištění na mechanicko-biologických čistír-
nách odpadních vod.

Jednotky NRBF jsou vytvořeny ve dvou variantách, a to následovně:
Jednotka NRBF/1 – slouží k současnému odstraňování dusíku 

a fosforu na výstupu z mechanicko-biologických ČOV několikaná-
sobným, přesně stanoveným a řízeným, zpětným průtokem přes 
dosazovací nádrž.

Instalace jednotky NRBF/1, která je vybavena „na míru“ systémem 
reaktorů k odstraňování požadovaných nutrietů (fosfor, dusík), 
vyžaduje instalaci samostatného potrubního okruhu.

Tento okruh je vybaven zvláštním denitrifikačním reaktorem, kde za 
přídavku externího substrátu dochází s vysokou účinností k redukci 
dusičnanů a případných dusitanů na plynný dusík.

Biomasu denitrifikačního reaktoru k oddělené denitrifikaci tvoří 
libovolná vhodná čistá nebo směsná kultura mikroorganismů, fixo-
vaná buď v nosiči z organického nebo anorganického materiálu, nebo 
nárůstová kultura biomasy na pevném nosiči.

Po takto realizované denitrifikaci natéká čištěná odpadní voda do 
dalšího reaktoru. Tento reaktor pak slouží k odstraňování fosforu, kde 
dochází za přídavku Me+3 solí k oddělenému chemickému srážení 
fosforu, sorbci části CHSK a koagulaci.

Jednotka NRBF je vybavena vlastním řídicím systémem, který vyhod-
nocuje a případně upravuje požadované výstupní hodnoty nezávisle na 
činnosti obsluhy ČOV. Technické řešení je patrné ze schématu č. 1

Jednotka NRBF/2 – slouží „pouze“ k odstraňování fosforu ve zpětném 
proudu. Podstata technického řešení je shodná se shora popsaným zaří-
zením NRBF/1 s tím rozdílem, že jednotka je vybavena pouze reaktory 
k odstraňování fosforu. Technické řešení je patrné ze schématu č. 2.

Řešené
funkce a problémy

Jednotka
NRBF

Mikrosítové
filtry

Klasická písková 
filtrace 

+srážení P

Oddělené srážení 
P a usazování 

kalu
Snížení NL Ano Ano Ano Ano

Snížení CHSK Ano Nepatrně Ano Ano

Snížení Ncelk. Ano Nemá vliv Ano – dle řešení Nemá vliv

Snížení Pcelk. Ano Nemá vliv Ano Ano

Vazba na aktivaci Podporuje funkci Nemá vliv Nemá vliv Nemá vliv

Zarůstání síta - Častý problém - -

Vyšší obslužnost Zanedbatelná Zvýšené nároky Značné nároky Zanedbatelná

Poznámka Řízený proces Neřeší nutrienty Vysoké inv. nákl. Kolísavá účinnost

NRBF a současná řešení terciálního dočištění dle BAT (Metodický pokyn k NV 229/2007 Sb.)

FEMAX – ENGINEERING, s.r.o.
Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice
tel.: 581 698 611, fax: 581 698 639
e-mail: femaxeng@femaxeng.cz,  
www.femaxeng.cz
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ENGINEERED TO WORK

Tel.: +420 277 270 119

Nižší náklady
Optimální výsledky
Ekonomický a efektivní provoz ČOV vyžaduje 
správné komponenty. 

Objemové čerpadlo s rotujícími písty Vogelsang

• samonasávací, schopné běhu na sucho

• kompaktní design, určeno pro kapaliny s 
  vysokou hustotou

• spolehlivý provoz, jednoduchý servis

Vogelsang-Macerátor RotaCut®

•  zabraňuje ucpávání následných zařízení

•  ekonomický provoz vlivem nízké spotřeby energie

•  velmi snadná údržba

Nepřekonatelný tandem – přesvědčte se!
Kontaktujte: Vogelsang CZ s.r.o. • CZ-163 00 Praha 6
Tel.: +420 277 270 119  •  www.vogelsang-czech.cz

Pavilon P

Suez Environnement 
je součástí skupiny GDF SUEZ. Poskytuje vybavení 

a služby v oblasti vodárenství (pod značkou Ondeo) 

a nakládání s odpady (SITA).  

• Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. [www.bvk.cz] 

• Ostravské vodárny a kanalizace a. s. [www.ovak.cz] 

• Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. [www.vodakva.cz]  

• Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. [www.spvs.cz] 

• Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. [www.vhs-sro.cz] 

• Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. [www.tvs.sk]

www.suez-env.cz • www.ondeo.cz

Přinášíme lidem to nejdůležitější



Snadná dodatečná instalace
Především díky flexibi-

litě modulového systému 
BioCrack je jeho doda-
tečná instalace snadná 
a nenákladná. V procesu 
elektronické dezintegrace 
jsou buněčné stěny naru-
šovány působením elek-
tromagnetického pole 
a tím dochází k jejich 
deformaci a uvolnění 
buněčných šťáv, potažmo 
k vyššímu vývinu bioplynu. V kalovém hospodářství ČOV byla ově-
řena zlepšující se tekutost kalu, spotřeba eletrické energie čerpadel 
a míchadel klesla až o 30 %. Nezanedbatelná je rovněž redukce obje-
mu kalu až o 21 % přinášející úspory v rámci jeho likvidace.

Vogelsang představí pokrokové technologie na výstavě 
WATENVI 2011

Společnost Vogelsang, renomovaný výrobce čerpadel, drtičů 
a aplikační techniky pro zemědělství, průmysl a čistění odpadních 
vod představí kazetovou ucpávku pro čerpadla s rotačními písty 
a macerátory. Kompaktní provedení umožňující snadnou výměnu 
mechanické ucpávky na strojích Vogelsang bez rizika chybné montáže. 
Rychlá výměna ušetří náklady.

Inovativní provedení čerpadel
Společnost Vogelsang hodlá prezentovat další inovace svých 

čerpadel. Jedním z podstatných vylepšení je tzv. „Injection System“ 
– konstrukční úprava, která usnadňuje pohyb pevných částic při náto-
ku do čerpací komory a tím výrazně prodlužuje životnost čerpadla. 
„Čerpadla Vogelsang stanovují současné mezinárodní standardy“, říká 
Miroslav Esterka, jednatel Vogelsang CZ s.r.o. „Neustále vyvíjíme nová 
řešení, která optimalizují především využití čerpadel a prodlužují 
jejich životnost.“

Mělnič s integrovaným separátorem pevných částic – 
RotaCut Macerator ACC® plus

V produktové skupině drtičů Vogelsang představí zdokonalenou 
verzi macerátoru RotaCut, jenž je na trhu zaveden jako osvědčený 
mělnič založený na principu trvalého kontaktu nožů a síta v řezné 
hlavici. Novinkou je tzv. 
ACC (Automatic Cut Con-
trol), systém umožňující 
průběžné sledování opo-
třebení řezných nožů a tím 
i celkové zvýšení účinnos-
ti macerátoru. Jedná se 
o první zařízení svého dru-
hu s plně automatickým 
provozem a online moni-
toringem. Navíc všechny 
macerátory řady RotaCut 
RCX jsou dnes osazeny 
kazetovou ucpávkou – 
patentovaným řešením 
pro čerpadla a macerátory 
Vogelsang.

Optimalizujte své provozní náklady s rotačními 
čerpadly a macerátory RotaCut® firmy Vogelsang

Tiskový mluvčí:
Vogelsang GmbH   Vogelsang Cz s.r.o.
Holger Eggert, MSc. (biology)  Miroslav Esterka (Ing.),
Head of Marketing    Managing Director
Holthöge 10-14   Vondroušova 1188/37
D-49632 Essen Oldb.  163 00 Praha 6
Tel.: +49 5434-83-231  +420 277 270 110
Mail: eggert@vogelsang-gmbh.com esterka@vogelsang-czech.cz

Vogelsang GmbH:
Vogelsang GmbH je mezinárodní společnost se sídlem v Essenu/Oldenburgu, Dolní Sasko, Německo. Byla založena v roce 1929. Z původního 
výrobce zemědělské techniky se postupem času stal specialista v oboru čerpací, drticí a aplikační techniky v zemědělství, průmyslu a odpad-
ním hospodářství. V současnosti působí především v oblasti výroby bioplynu, čištění odpadních vod, ale také v oboru vakuových odpadních 
systémů a aplikace hnojiv v zemědělství. Společnost zaměstnává více než 360 zaměstnanců ve 13 pobočkách na celém světě. Prostřednictvím 
rozsáhlé distribuční sítě exportuje do všech evropských zemí a na hlavní světové průmyslové trhy.
Více informací na www.vogelsang.info

Obr. 1. Kazetová ucpávka – seřízené 
mechanické těsnění pro snadnou 
výměnu

Obr. 2. Řezná hlavice macerátoru RotaCut RCX ACC plus a kontrolní 
panel

Obr. 3. BioCrack v čistírně odpadních vod – dezintegrace kalu na 
cirkulaci VN

Obr. 4. BioCrack modul – řez 

Více bioplynu za současně nižší spotřeby energie
BioCrack je inovativní systém elektronické dezintegrace kalu v čis-

tírnách odpadních vod a digestátu v zemědělských bioplynových 
stanicích. „Pojem dezintegrace kalu není v prostředí ČOV zcela nezná-
mý. Avšak elektronický dezintegrátor „BioCrack“ dokáže zvýšit vývin 
methanu až o 18 % za současně nízkých investičních a provozních 
nákladů“, vysvětluje Holger Eggert, marketingový ředitel Vogelsangu. 
„Dodatečné náklady jsou zanedbatelné, vezmeme-li v úvahu elektrický 
příkon modulu 35 W a jeho prakticky bezúdržbový provoz,“ doplňuje 
Miroslav Esterka. „Nízké náklady a vysoká účinnost jsou nejdůležitěj-
ším tématem. To vytváří silný obchodní potenciál našich výrobků.“

Vogelsang CZ s.r.o. se představí v sekci čerpací technika na veletrhu WATENVI 2011 v Brně, stánek 77, pavilon P.
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24.–26. 5. 2011
Pořadatel výstavy 

VODOVODY – KANALIZACE 2011

17. mezinárodní vodohospodářská výstava 17. mezinárodní veletrh techniky 
pro tvorbu a ochranu životního prostředí

Brno – Výstaviště    www.watenvi.cz

2011

Veletržní témata

• Vodní hospodářství

• Zpracování a využití odpadů

• Environmentální technologie 



Laboratórna prevádzka 
MBR a SBR modelov 
s vybranými inhibítormi 
nitrifikácie
Andrea Dorňáková, Igor Bodík, Stanislav Sedláček,  
Miloslav Drtil, Mikuláš Buday

Kľúčové slová
nitrifikácia – SBR – MBR – inhibítory nitrifikácie

Súhrn
Predkladaný príspevok popisuje dlhodobú laboratórnu prevádzku 

(16. január až 16. december 2009) membránového bioreaktora (MBR) 
a reaktora s prerušovanou sekvenciou (SBR) prevádzkovanými 
pri rôznych vekoch kalu s vybranými zlúčeninami spôsobujúcimi 
inhibíciu nitrifikácie. V prvom období prevádzky bol testovaný 
inhibítor difenylamín (DFA), druhé obdobie prevádzky 4-amino-di-
fenylamín (ADFA) a tretie obdobie prevádzky benztiazol (BT). Vplyv 
dvoch rôznych vekov kalu a dvoch druhov modelov bol významný. 
V SBR modeli prebiehala nitrifikácia len do prvého stupňa (vysoké 
koncentrácie dusitanového dusíka N-NO2

– na odtoku) v prípade 
testovaných inhibítorov DFA a ADFA. V prípade inhibítora BT pri 
koncentrácií 2 mg.l-1 v substráte prebiehala nitrifikácia do druhého 
stupňa. Pri koncentrácii BT v substráte 6 mg.l-1 bola pozorovaná sil-
ná inhibícia nitrifikácie a namerané boli vysoké koncentrácie amo-
niakálneho dusíka Namon na odtoku. Z toho vyplývalo, že inhibítor 
BT pri koncentrácií 6 mg.l-1 v substráte bol najsilnejším inhibítorom 
nitrifikácie v SBR modeli s nastaveným vekom kalu 20 d. V MBR 
modeli s nastaveným vekom kalu 50 d bola nitrifikácia kompletná 
do druhého stupňa (vysoké koncentrácie dusičnanového dusíka 
N-NO3

– na odtoku) takmer počas celého obdobia prevádzky. Počas 
celého obdobia boli koncentrácie inhibítorov v odtokoch z modelov 
pod limitom stanovenia.

u

Úvod
Nitrifikácia je biologický proces, v ktorom je amoniakálny dusík 

(Namon) oxidovaný na dusitanový dusík (N-NO2
-) a ten následne na 

dusičnanový dusík (N-NO3
-) prostredníctvom autotrófnych mikro-

organizmov. Potreba nitrifikácie v čistení odpadových vôd vyplýva 
z požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody: 
•	 vplyv amoniakálneho dusíka na recipient s ohľadom na koncentrá-

cie rozpusteného kyslíka a toxicity na ryby,
•	 potreba odstraňovania dusíka za účelom kontroly eutrofizácie, a 
•	 kontrola dusíka kvôli využitiu podzemnej vody (Metcalf a Eddy, 

2004). 
Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu mať vplyv na nitrifikáciu, 

napríklad: vlastnosti odpadovej vody (teplota, pH, organické a anor-
ganické inhibítory, koncentrácia rozpustených foriem dusíka) a tiež 
technologické parametre aktivovaného kalu (koncentrácia rozpuste-
ného kyslíka a vek kalu), Chudoba a kol., 1986).

Nitrifikačné organizmy sú citlivé na široký rozsah organických 
a anorganických zlúčenín už pri takých koncentráciách, ktoré sú oveľa 
nižšie než koncentrácie, ktoré by ovplyvnili aeróbne heterotrofné 
organizmy. Medzi také zlúčeniny patria napr. amíny, proteíny, taníny, 
fenolové zlúčeniny, alkoholy, kyanatany, étery, karbamáty a benzény 
(Hockenbury a Grady, 1977). Najsilnejší inhibičný vplyv majú tie 
organické zlúčeniny, ktoré obsahujú vo svojích molekulách naraz 
dusík aj síru, ako napr. merkaptobenztiazol, tiomočovina, alyltiomo-
čovina atď. (Chudoba a kol., 1986). Nitrifikácia je tiež ovplyvňovaná 
neionizovaným amoniakom (NH3) a neionizovanou kyselinou dusitou 
(HNO2). Inhibičné vplyvy sú závislé od celkovej koncentrácie dusíka-
tých foriem, teploty a pH. Pri 20 °C a pH 7 môžu koncentrácie Namon pri 
100 mg.l-1 a 20 mg.l-1 inhibovať oxidáciu Namon a N-NO2

- a koncentrácie 
N-NO2

- pri 280 mg.l-1 môžu inhibovať oxidáciu N-NO2
- (Anthonisen 

a kol., 1977).
Inhibícia nitrifikácie môže byť taktiež ovplyvnená:

•	 koncentráciou inhibítora,
•	 dĺžkou doby pôsobenia inhibítora,

•	 podmienkami (neopakovateľné, kontinuálne),
•	 prítomnosťou iných inhibítorov a
•	 prítomnosťou iných mikroorganizmov než nitrifikačných baktérií 

(Metcalf a Eddy, 2004).
Silnými inhibítormi prvého stupňa nitrifikácie môžu byť soli kyselín 

napríklad: etylén-bis-ditiokarbamid, anilín a cyklohexyltiol. Druhý stu-
peň nitrifikácie môže byť ovplyvnený difenylamínom a jeho derivátmi 
a N-cyklohexyltioftalamidom, pričom deriváty difenylamínu (4-nitroso-
difenylamín, 4-aminodifenylamín a N-fenyl-n-izopropyl-p-fenyldiamin) 
preukázali 100percentnú inhibíciu druhého stupňa odvtedy ako boli 
Namon

 ióny odstránené z roztoku (Chudoba a kol., 1986).
Chudoba a kol. (1977) uvádzajú, že 7 mg.l-1 benztiazolu (BT) spô-

sobovalo 50percentnú a 54 mg.l-1 100percentnú inhibíciu oxidácie 
amoniakálneho dusíka, pričom využitie dusitanov nebolo ovplyv-
nené (Knapp a kol., 1986). V aktivovanom kale rozkladaný BT ako 
základný zdroj uhlíka a dusíka rušil nitrifikáciu pri koncentráciách 
presahujúcich 300 mg.l-1 (Repkina a kol., 1989). Benztiazol inhiboval 
respiráciu aktivovaného kalu pri koncentrácií 650 mg.l-1 (Walker, 1989 
a De Wever a Verachtert, 1997).

Chudoba a kol. (1977) zamerali svoj výskum na biodegradabilitu 
niektorých benztiazolov použitím degradačného testu popísaného 
Pitterom (1966). Pri adaptovanom aktívovanom kale v minerálnom 
prostredí s koncentráciou BT 100 mg.l-1 ako základnom zdroji uhlíka 
bola chemická spotreba kyslíka (CHSK) daná ako miera biochemickej 
spotreby kyslíka (BSK). Pri týchto podmienkach bol biodegradovaný 
len 2-hydroxobenztiazol, pričom 2-merkaptobenztiazol, 2-benztiazol 
sulfonan, 2-aminobenztiazol a 2-(metyltio)benztiazol rozkladané 
neboli (De Wever a Verachtert, 1997).

Puig a kol. (1996) identifikovali 46 rôznych zlúčenín v odpadovej 
vode z výroby urýchľovačov a antioxidantov gumy. Zamerali sa na ich 
reakcie chemickou oxidáciou použitím ozónu. Vzhľadom na skupinu 
benztiazolov, po ozonizácii heterocyklické zlúčeniny ako 2-benz-
tiazolamín, benztiazol, 2-(metyltio)- alebo 2-merkaptobenztiazol 
s aktivovanými substitučnými skupinami boli kompletne odstránené. 
Koncentrácie 2-metylbenztiazol a 1,2-benztiazol, 3-metyl poklesli na 
82,3 % a 79,7 %. Koncentrácia benztiazolu bez substitučnej skupiny 
poklesla na 66 %.

Materiály a metódy
Popis testovaných zlúčenín 

Cieľom laboratórnej práce bolo nájsť vplyv troch vybraných zlúče-
nín – difenylamín (DFA), 4-amino-difenylamín (ADFA) a benztiazol 
(BT) na proces nitrifikácie. Toto sledovanie sa uskutočnilo v dvoch 
paralelných modeloch (membránový bioreaktor MBR a reaktor so 
semikontinuálnou prevádzkou SBR) prevádzkovaných pri rôznych 
vekoch kalu v období od januára do decembra 2009. Horeuvedené 
zlúčeniny boli vybrané ako potenciálne najvýznamnejšie inhibítory 
na biologickej ČOV v jednom významnom chemickom závode na Slo-
vensku. Koncentrácie jednotlivých inhibítorov boli testované v takom 
koncentračnom rozsahu, ktorý zodpovedal očakávaným koncentrá-
ciám týchto látok v odpadových vodách tohto podniku. Výskum sa 
uskutočnil na Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva 
(ÚCHEI) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Difenylamín (DFA; pozri štruktúru obr. 1) je zlúčenina tretieho 
zoznamu prioritných polutantov Európskej Únie (EÚ). DFA a jeho 
deriváty sú bežne používané ako stabilizátory vo výbušninách a pa-
livách obsahujúcich nitrocelulózu, v parfumériách a ako antioxidanty 
v gumárenskom a kaučukovom priemysle.

Difenylamíny sú celosvetovo stále vyrábané v chemickom priemys-
le. Svetová ročná produkcia DFA v rokoch 80-tych bola okolo 40 000 t, 
z ktorých približne 4 000 t bolo vyrobených v Nemecku (BUA, 1993; 
Rippen, 1997). DFA má stále priemyselný význam, preto množstvo 
dnešnej ročnej produkcie môže byť ešte vyššie. Dokazujú o tom aj 
publikované hodnoty vysokej produkcie tejto zlúčeniny vo východ-
ných krajinách Európy (napríklad, Slovenská republika produkovala 
viac než 10 000 t/rok) (Murín a kol., 1997; Drzyzga, 2003).

Prvé záznamy týkajúce sa životného prostredia a DFA poukázali 
na to, že DFA sa akumuluje 
v pôde a v podzemnej vode. 
Niektoré ekotoxikologické štú-
die poukázali na potenciálny 
vplyv niektorých difenylamí-
nov na vodné prostredie, bak-
térie a zvieratá. Štúdie týkajúce 
sa biodegradability DFA a jeho 
derivátov sú veľmi zriedkavé. Obr. 1. Molekulová štruktúra DFA
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Preto je potrebný ďalší výskum na určenie celkového rozmeru po-
tenciálneho environmentálneho vplyvu a taktiež je potrebné hľadať 
možné (bio)remediačné techniky na miesta, ktoré sú kontaminované 
týmito látkami.

4-amino-difenylamín (ADFA, štruktúra pozri obr. 2) sa používa pri 
výrobe farieb na vlasy a ostatných farbivách. ADFA je prekurzorom 
a medziproduktom pri syntézach rôznych chemikálií fotografických 
a farmaceutických výrobkov a používa sa tiež vo výrobe gumy. ADFA 
je taktiež azo redukčný metabolit často používaného potravinárskeho 
farbiva Metanilová žltá (Drzyga, 2003).

Benztiazol (BT, štruktúra pozri obr. 3) a jeho deriváty sú celosvetovo 
produkované pre široké množstvo priemyselných aplikácií. Používajú 
sa okrem iného aj ako prostriedky proti tvorbe slizu v papierenskom 
priemysle, pri výrobe buničiny, ďalej ako fungicídy, herbicídy alebo 
tiež ako prostriedky proti riasam. Aplikujú sa ako inhibítory korózie 
do chladiacej vody a do protimrznúcich kvapalín automobilov. Ich 
hlavné použitie je ako vulkanizačný urýchľovač vo výrobe gumy. 

Benztiazoly hoci nájdené len v malých koncentráciách v prírode sú 
v dnešnej dobe viac uvoľňované do životného prostredia ako priemy-
selné xenobiotiká. Týmto vzniká otázka týkajúca sa ich biodegradabi-
lity, ich správania v systémoch s aktivovaným kalom a ich celkovej 
toxicity (De Wever a Verachtert, 1997). 

Popis laboratórnych modelov
Základné parametre oboch laboratórnych modelov sú prezentované 

v tab. 1. MBR model (obr. 4) pozostával z aktivačnej nádrže (300 l) 
s ponoreným platňovým membránovým modulom (plocha membrány 
6,25 m2, dodaný firmou Martin-Systems GE, obr. 5). MBR model bol 
nainokulovaný aktivovaným kalom z priemyselnej ČOV v objeme 
150 l a bol následne doplnený vodovodnou vodou do 200 l. Kal bol 
dovezený z ČOV chemického podniku, pre ktorý bol tento výskum 
realizovaný a teda určitá miera adaptácie na sledované látky sa tam 
predpokladala. Počiatočná koncentrácia kalu v MBR modeli po ino-
kulácii bola 8 g.l-1. Aktivovaný kal v MBR modeli bol prevzdušňovaný 
použitím aerátora a kompresora. Denne, kontinuálne (10 h/d) bolo do 
MBR modelu dávkovaných 100 l substrátu. Raz za deň bolo z MBR 
modelu odčerpaných 100 l permeátu (vyčistená odpadová voda po 
prejdení cez membránu) a vypustených do kanalizačného odtoku. 
Nastavený vek kalu v MBR modeli bol 50 dní, čo zodpovedá hodnotám 
bežne dosiahnuteľným v systémoch MBR. 

Obr. 2. Molekulová štruktúra ADFA

Obr. 3. Molekulová štruktúra BT Obr. 4. MBR model Obr. 5. Platňový-doskový membránový modul

Obr. 6. SBR model

Počiatočná koncentrácia kalu v SBR modeli (obr. 6) po inokulácii 
bola 9 g.l-1. Denne, (diskontinuálne 10 krát denne), bol do SBR modelu 
prečerpaný 1 l substrátu. Raz za deň bolo odobraných z aktivované-
ho kalu SBR modelu 150 ml aktivovaného kalu ako prebytočný kal 
a následne po dvojhodinovej sedimentácií aktivovaného kalu bolo 
odčerpaných 850 ml vyčistenej vody – supernatantu. Nastavený vek 
kalu v SBR modeli bol 20 dní, čo zodpovedá veku kalu v reálnej prie-
myselnej ČOV. Odlišným vekom kalu v MBR a SBR sa malo dosiahnuť 
zmien v zložení biomasy a pozorovať tak priebeh inhibície nitrifikácie 
v systémoch s rozdielnym vekom kalu. 
Zloženie odpadovej vody v MBR modeli

Na 100 l litrov odpadovej vody bolo potrebných 240 g CHSK meta-
nolu, 20 g CHSK peptónu, 20 g CHSK toluénu, 20 g CHSK izopropano-
lu, 40 g Namon = 100 g močoviny, 400 g NaCl, 120 g Na2CO3 + prídavok 
testovanej látky: napr. 10 mg.l-1 čiže denne 1g do 100 l substrátu.
Zloženie odpadovej vody v SBR modeli

Na 1 liter odpadovej vody bolo potrebných 2,40 g CHSK metanolu, 
0,2 g CHSK peptónu, 0,2 g CHSK toluénu, 0,2 g CHSK izopropanol, 
0,4 g Namon = 1 g močoviny, 4 g NaCl, 1,2 g Na2CO3 + prídavok testo-
vanej látky: napr. 10 mg.l-1 substrátu.
Vzorkovanie a analýzy

Vzorky vstupu, permeátu, supernatantu z SBR modelu, aktivovaný 
kal z MBR a SBR modelu boli odoberané pravidelne dvakrát za týždeň 
a analyzované v laboratóriu ÚCHEI. Vzorky aktivovaného kalu sa 
použili na stanovenie koncentrácie kalu, určenie kalového indexu 
a straty žíhaním. Počas experimentov boli stanovované základné 
parametre znečistenia vstupnej a výstupnej odpadovej vody (teplota, 
pH, rozpustnosť kyslíka, CHSK, Namon, N-NO2

-, N-NO3
-, Ncelk, Pcelk). 

Koncentrácie inhibítorov v každej vzorke vstupu, odtokov a v ak-

Parameter jednotka MBR SBR
Objem reaktora l 300 3,0

Bv (CHSK) kg.m-3.d-1 0,86 0,86

θx (nastavený) d 50 20

CHSK substrát mg.l-1 3000 3000

Namon substrát mg.l-1 400 400

Celková soľnosť g.l-1 6,0 6,0

Tabuľka 1. Základné technologické parametre laboratórnych mode-
lov MBR a SBR
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tivovaných kaloch boli analyzované v laboratóriách Výskumného 
ústavu chemickej technológie – VUCHT a.s. Zlúčeniny DFA a ADFA 
boli analýzované s využitím plynovej chromatografie (GC-2010 Shi-
madzu, kolóna DB-624, 30 m, nosný plyn He). BT bol analyzovaný 
pomocou HPLC (HP-1090, kolóna C-18, mobilná fáza acetonitril/voda, 
UV detekcia).

V tab. 2 sú prezentované dôležité dátumy s udalosťami počas pre-
vádzky MBR a SBR modelu. 

Výsledky a diskusia
V tejto časti príspevku budú popísané a diskutované jednotlivé 

ukazovatele kvality vstupov, odtokov, aktivovaných kalov MBR a SBR 
modelu počas celej ich prevádzky. 

Základné parametre procesu
Hodnoty teplôt namerané v aktivovaných kaloch laboratórnych 

modelov sa pohybovali od 17,9 do cca 28 °C ako dôsledok prispôso-
bovania sa teplote vzduchu v miestnosti laboratória počas obdobia 
jedenástich mesiacov. 

Počas celej doby prevádzky neboli pozorované problémy s dodáv-
kou kyslíka do aktivačných laboratórnych modelov a koncentrácie 
kyslíka v oboch systémoch boli na vysokej úrovni v priemere cca 
7,5 mg.l-1. 

Hodnoty pH sa pohybovali v intervale od cca 6 do 9. Počas prevádz-
ky došlo k častému zníženiu pH v dôsledku nitrifikačnej tvorby H+ 
iónov. Hodnoty pH boli v takýchto prípadoch upravované pridávaním 
uhličitanu sodného, tak aby sa pH pohybovalo v intervale 7-9. 

V MBR reaktore sa hodnoty koncentrácie kalu Xc menili počas pre-
vádzky dosť významne (obr. 7). V dôsledku vysokej soľnosti (6 g.l-1), 
prítomnosti metanolu, toluénu, izopropanolu a inhibítorov v substráte 
je pravdepodobné, že prebiehal rozklad kalu. Rozpadnuté kalové 
vločky boli v aktivovanom kale solubilizované a následne odstránené 
prítomnými kalovými vločkami. Napriek nastavenému veku kalu 50 
d boli reálne (vzhľadom na zaťaženie) dosahované hodnoty veku kalu 
asi 35 d, čo v porovnaní s vekom kalu v SBR reaktore bolo výrazne 
vyššie. Pôvodne nastavený vek kalu v SBR modeli bol 20 d, ale reálny 

bol pod 10–15 dní práve v dôsledku silného 
vyplavovania kalu zo systému. Pred dávko-
vaním inhibítora BT bol do oboch systémov 
pridaný nový kal, ale v krátkej dobe bol po-
zorovaný opätovný pokles koncentrácie kalu 
na pôvodné koncentrácie.

Poznámka: V prípade dávkovania BT do 
substrátu vykazoval aktivovaný kal značné 
problémy týkajúce sa jeho kvality. Aktivova-
ný kal dispergoval a nesedimentoval. Taktiež 
jeho farba sa menila na bledú a to bol tiež 
dôkaz poklesu koncentrácie kalu.

Porovnanie koncentrácií CHSK
V tab. 3 sú uvedené hodnoty koncentrácií 

CHSK pre MBR a SBR model. Nefiltrovaný 
odtok z SBR modelu (čo je analogický odtok 
vo vzťahu k odtoku z reálnej ČOV) dosahoval 
priemernú hodnotu koncentrácie CHSK za celé 
obdobie 609 mg.l-1. Na porovnanie sme merali 
aj filtrovaný odtok (filtračný papier „modrá 
páska“) z SBR, ale aj vzorky filtrovaný odtok 

(„modrá páska“) kalovej zmesi z MBR. Všetky tieto hodnoty dosahovali 
výrazne vyššie koncentrácie, ako bol permeát z MBR modelu, ktorý 
dosiahol priemernú hodnotu CHSK za celé obdobie dávkovania inhi-
bítorov 86 mg.l-1 (viď tabuľka 3). Z uvedených hodnôt je aj zaujímavý 
pohľad na odtok z MBR po papierovej a po membránovej filtrácii. Tá istá 
kalová zmes ak prešla cez laboratórnu papierovú filtráciu dosahovala 
hodnoty CHSK = 397 mg.l-1, avšak permeát (zmes po membránovej 
filtrácii v systéme MBR) dosahoval priemerné hodnoty iba 97 mg.l-1. 
Tu je zrejmý výrazný vplyv ultrafiltrácie na kvalitu odtoku.

Dátum Deň prevádzky Udalosť c inhibítora [mg.l-1]
16. jan inokulácia laboratórnych modelov aktivovaným kalom 0

19. jan 1. 1. deň prevádzky 0

26. jan 8. začiatok dávkovania DFA c 10 mg.l-1 10

9. feb 22. začiatok dávkovania oleja na potlačenie peny 20 ml*

6. mar 47. zvýšenie c DFA na 25 mg.l-1 25

30. mar 71. zvýšenie c DFA na 50 mg.l-1 50

4. máj 106. bez prídavku inhibítora do substrátu 0

3. jún 136. začiatok dávkovania ADFA do substrátu 10 mg.l-1 10

22. júl 185. zvýšenie c ADFA na 25 mg.l-1 25

17. aug 211. zvýšenie c ADFA na 50 mg.l-1 50

31. aug 240. začiatok dávkovania BT do substrátu 2 mg.l-1 0

16. okt 266. zvýšenie c BT na 6 mg.l-1 2

12. nov 293. ukončenie prevádzky 6

16. dec 326. inokulácia laboratórnych modelov aktivovaným kalom 6

Tabuľka 2. Dôležité dátumy a udalosti počas prevádzky MBR a SBR modelu

*Na začiatku prevádzky bolo do MBR modelu dávkovaných 20 ml rastlinného oleja za deň s cieľom potlačiť 
tvorbu peny na aktivovanom kale. Bez pridávania oleja by inak pena na aktivovanom kale pretekala cez 
MBR model. *c - koncentrácia

Obr. 7. Hodnoty koncentrácie kalu v laboratórnych modeloch

Inhibítor c
[mg.l-1]

MBR
filt

[mg.l-1]

MBR 
permeát 
[mg.l-1]

SBR
nefilt

[mg.l-1]

SBR
filt

[mg.l-1]
DFA 10 456 120 740 638

DFA 25 394 80 442 371

DFA 50 472 40 454 362

ADFA 10 740 263 773 535

ADFA 25 383 40 986 713

ADFA 50 367 37 981 707

BT 2 170 75 257 124

BT 6 191 33 241 120

Priemer 397 86 609 446
Bez inhibítora Priemer 460 97 449 393

Tabuľka 3. Priemerné hodnoty koncentrácií CHSK pre MBR a SBR 
model

Prietok permeátu v MBR modeli
Hodnoty prietoku permeátu cez membránu – flux sa pohybovali 

v intervale 0,009–0,010 m3.m-2.h-1. Aj keď membránová filtrácia bola 
v prevádzke 326 dní, neboli pozorované žiadne negatívne vplyvy na 
pokles prietoku permeátu resp. na upchávanie membrány. Začiatok 
prevádzky je spájaný s nadmerným penením kalu a občasným preteče-
ním z reaktora. Na potlačenie penenia bol do MBR modelu dávkovaný 
rastlinný olej, ktorý však významne neovplyvnil hodnoty prietoku 
permeátu cez membránu ani vstupnú CHSK.

Priebeh foriem dusíka v MBR modeli
Na obr. 8 je prezentovaný priebeh koncentrácii jednotlivých mera-

ných foriem dusíka v MBR modeli. Hodnoty celkového dusíka v odto-
ku permeátu sa pohybovali v rozsahu od 400 do 470 mg.l-1. Priemerné 
koncentrácie amoniakálneho dusíka Namon v permeáte boli ustálené na 
úrovni pod 5 mg.l-1, ktoré sa krátkodobo mierne zvýšili na hodnoty 
okolo 50 mg.l-1 v obdobiach koncentrácie ADFA 10 mg.l-1 a v druhom 
období bez dávkovania inhibítora do substrátu. V prípade dusičnano-
vého dusíka sa jeho hodnoty na začiatku prevádzky pohybovali okolo 
10–20 mg.l-1. Po 30. dni prevádzky začali postupne rásť a jeho hodnoty 
narastali do 300 mg.l-1 a po 50. d prevádzky je už nitrifikácia komplet-
ná (N-NO3

- cca 400 mg.l-1). Z nameraných hodnôt vyplýva, že v prvej 
fáze pokusov pri koncentrácii DFA 10 mg.l-1 bola pozorovaná výraz-
ná (takmer 100%) inhibícia druhého stupňa nitrifikácie. Postupne 
(predpokladáme, že výraznou filtráciou/zadržiavaním nitrifikačných 
baktérií v kale pri danom nastavenom veku kalu 50 d) nastal nárast 
podielu a zároveň adaptácia nitrifikačných baktérií druhého stupňa 
nitrifikácie, čo následne viedlo k úplnej nitrifikácii v procese. Tento jav 

211vh 5/2011



nebol negatívne ovplyvnený ani následným zvyšovaním koncentrácie 
DFA v substráte z 10 mg.l-1 na 25 mg.l-1 a na 50 mg.l-1. Podobný trend 
bol pozorovaný aj v prípade dávkovania ADFA do substrátu. V prípa-
de testovania inhibítora BT bola pozorovaná nitrifikácia do druhého 
stupňa od začiatku až po koniec jeho dávkovania, teda inhibičný vplyv 
BT sa v MBR systéme neprejavil. 

Priebeh foriem dusíka v SBR modeli
Na obr. 9 je prezentovaný priebeh koncentrácií jednotlivých mera-

ných foriem dusíka v prípade SBR reaktora. Hodnoty celkového dusíka 
v odtoku (supernatante) sa pohybovali na úrovni okolo 325–450 mg.l-1. 
Koncentrácie amoniakálneho dusíka v prefiltrovanom supernatante 
sa počas testovania DFA pohybovali pod 12 mg.l-1. V období sledova-
nia vplyvu ADFA sa hodnoty Namon krátkodobo zvýšili na 100 mg.l-1, 
avšak následne sa ustálili na úrovni asi 30 mg.l-1. To svedčí o tom, že 
ADFA má mierne vyšší inhibičný vplyv na prvý stupeň nitrifikácie 
v porovnaní s rovnakými dávkami DFA. 

Veľká zmena nastala po začatí dávkovania BT do substrátu, kon-
centrácie amoniakálneho dusíka postupne narastali, až dosiahli 
hodnoty okolo 350 mg.l-1 ku koncu prevádzky. Je zrejmé, že BT pri 
oboch sledovaných koncentráciách bol najsilnejším zo sledovaných 
inhibítorov prvého stupňa nitrifikácie. 

Na začiatku prevádzky bol dusitanový dusík okolo 200–400 mg.l-1, 
tento však postupne klesal až na hodnoty cca 70 mg.l-1 v 47. dni. Po 
tomto dni bola zvýšená koncentrácia DFA v substráte na 25 mg.l-1, 
ktorá spôsobila, že hodnoty dusitanového dusíka rapídne narástli 
(silná inhibícia druhého stupňa nitrifikácie) až na hodnoty okolo 
400 mg.l-1. Tento trend bol udržaný aj po zvýšení koncentrácie DFA 
v substráte na 50 mg.l-1. Podobný trend bol 
zaznamenaný aj v prípade dávkovania ADFA. 
Zmena nastala pri dávkovaní BT do substrá-
tu. Hodnoty dusitanového dusíka boli cca 
50 mg.l-1 v období koncentrácie BT 2 mg.l-1 
v substráte. Po zvýšení koncentrácie BT na 
6 mg.l-1 ich hodnoty koncentrácii klesli až na 
hodnoty blížiace sa nule ku koncu prevádzky 
(úplná inhibícia prvého stupňa). 

Na začiatku prevádzky bol dusičnanový 
dusík okolo 10 mg.l-1, tento však postupne 
rástol až na hodnoty okolo 310 mg.l-1 v 47. 
dni. Po tomto dni však klesli na hodnoty pod 
20 mg.l-1 zrejme v dôsledku zvýšenej koncen-
trácie DFA v substráte na hodnotu 25 mg.l-1 
a v hodnotách blížiacich sa nule zotrvali až 
do konca dávkovania DFA. Podobný trend 
bol zaznamenaný aj v prípade dávkovania 
ADFA. Spočiatku čiastočná nitrifikácia aj do 
druhého stupňa, ktorá však bola potlačená po 
zvýšení koncentrácie inhibítora v substráte na 
25 a 50 mg.l-1. V období dávkovania BT bola 
pozorovaná nitrifikácia do druhého stupňa, čo 
predstavovalo veľkú zmenu oproti predošlým 
inhibítorom. Počas koncentrácie BT 2 mg.l-1 
v substráte hodnoty dusičnanového dusíka 
postupne klesali z hodnôt 350 na 50 mg.l-1 
a na hodnotách 40–50 mg.l-1 zotrvali do konca 
prevádzky.

Koncentrácie inhibítorov v odobraných vzorkách
V tab. 4 a 5 sú prezentované hodnoty koncentrácii DFA a ADFA 

v odtokoch a aktivovaných kaloch. Pre inhibítor BT sa neuskutočnili 
merania koncentrácie inhibítora v odobraných vzorkách. Z tab. 4 je 
možné vidieť, že takmer všetky namerané koncentrácie inhibítora 
v obidvoch odtokoch a aktivovaných kaloch z MBR a SBR modelov 
boli pod limit stanovenia alebo veľmi blízke nule pri všetkých kon-
centráciách inhibítorov DFA a ADFA v substráte. Z tab. 5 je zrejmé, že 
všetky namerané reálne koncentrácie inhibítora v obidvoch aktivova-
ných kaloch z MBR a SBR modelov boli veľmi blízke nule pri všetkých 
koncentráciách inhibítorov DFA a ADFA v substráte. Naproti tomu 
hodnoty predpokladaných koncentrácii inhibítora boli vysoké. Z toho 
vyplýva, že DFA a ADFA boli jednoznačne v MBR reaktore pri veku 
kalu 50 d a v SBR reaktore pri veku kalu 20 d odstraňované.

Závery
Jedenásťmesačná prevádzka (16. 1. – 16. 12. 2009) laboratórnych 

modelov s testovanou látkou ako inhibítor nitrifikácie difenylamín 
(DFA), aminodifenylamín (ADFA) a benztiazol (BT) priniesla nasle-
dovné najdôležitejšie závery:

MBR model
•	 Priemerná hodnota CHSK permeátu za celé obdobie bola 86 mg.l-1, 

pričom najnižšie koncentrácie sa pohybovali pod hodnotou 50 mg.l-1, 
čo sú mimoriadne nízke koncentrácie pre sledované zloženie odpa-
dovej vody a inhibítory nitrifikácie. Význam zaradenia membránovej 
filtrácie sa javí ako mimoriadne významný z hľadiska odstraňovania 
CHSK.

Obr. 8. Priebeh jednotlivých foriem dusíka v MBR modeli Obr. 9. Priebeh jednotlivých foriem dusíka v SBR modeli

teor. c 
substrát 
[mg.l-1]

skut. c 
substrát 
[mg.l-1] 

SBR  
odtok  
[mg.l-1] 

SBR 
kal  

[mg.g-1] 

MBR 
odtok  
[mg.l-1] 

MBR  
kal [mg.g-1] 

Odber deň 
pr. 

DFA 10 10 0,05 0,185 0,05 0,170 25

10 9,3 Pod LS Pod LS Pod LS 0,05 44

25 30,4 Pod LS Pod LS Pod LS Pod LS 65

50 52,7 Pod LS 0,04 Pod LS 0,02 95

ADFA 10 11,5 Pod LS Pod LS Pod LS 0,0428 156

10 10,9 Pod LS Pod LS Pod LS 0,1994 184

25 22,6 Pod LS Pod LS Pod LS 0,2940 198

Tabuľka 4. Namerané koncentrácie DFA a ADFA v odtokoch a aktivovaných kaloch MBR 
a SBR modelov

teor. c 
substrát 
[mg.l-1]

skut. c 
substrát 
[mg.l-1] 

SBR  
reálne 
[mg.l-1] 

SBR pred-
poklad 
[mg.l-1] 

MBR  
reálne 
[mg.l-1] 

MBR pred-
poklad 
[mg.l-1] 

Odber deň 
pr. 

DFA 10 10 0,68 57 1,33 57 25

10 9,3 0 117 0,21 117 44

25 30,4 0 280 0 280 65

50 52,7 0,079 730 0,074 730 95

ADFA 10 11,5 0 70 0,15 70 156

10 10,9 0 163 0,701 163 184

25 22,6 0 279 1,02 279 198

Tabuľka 5. Vypočítané koncentrácie DFA a ADFA v aktivovaných kaloch MBR a SBR reálne 
a predpokladané koncentrácie DFA a ADFA

vh 5/2011212



•	 Nastal pokles farebnosti permeátu v porovnaní so surovou vodou, 
pri DFA bola farba mierne ružová a pri ADFA mierne oranžová. 

•	 Bola pozorovaná kompletná nitrifikácia do druhého stupňa pri 
všetkých troch testovaných inhibítoroch (po krátkych obdobiach 
adaptácie). 

•	 Napriek membránovej filtrácii v MBR klesala postupne koncen-
trácia kalu v reaktore z pôvodnej (inokulovanej) 8 g.l-1 v prvých 
dvoch týždňoch adaptácie kalu na konečné hodnoty nad 3–4 g.l-1. 
V dôsledku vysokej soľnosti, metanolu, toluénu, izopropanolu 
a prítomnosti inhibítora v substráte je pravdepodobné, že prebiehal 
rozklad vločiek. Začiatok prevádzky je spájaný aj s penením aktivo-
vaného kalu a občasným pretečením aktivovaného kalu z modelu. 
Peneniu aktivovaného kalu sa zamedzilo pridávaním 10–20 ml 
rastlinného oleja denne. V systéme MBR boli hodnoty veku kalu 
výrazne vyššie ako v SBR a práve táto skutočnosť mohla mať pozi-
tívny vplyv na procesy nitrifikácie (druhý stupeň) a ani prítomnosť 
vyšších koncentrácií inhibítorov nemala negatívny vplyv na priebeh 
nitrifikácie.

•	 Koncentrácie DFA a ADFA v permeáte boli pod limit stanovenia. 
Koncentrácie DFA v aktivovanom kale boli veľmi blízke nule počas 
celej prevádzky. Jednoznačne bol DFA a ADFA v MBR reaktore pri 
nastavenom veku kalu 50 d biologicky odstraňovaný.

•	 Z dlhodobého hľadiska možno konštatovať, že prietok permeátu 
(flux) v systéme bol ustálený na hodnotách asi 0,009-0,010 m3.m-2.h-1. 
V porovnaní s poloprevádzkovým modelom neboli pozorované žiadne 
problémy s upchávaním modelu počas celej prevádzky zariadenia.

SBR model
•	 V prípade SBR reaktora, CHSK neprefiltrovaného supernatantu dosa-

hovala priemernú hodnotu za celé obdobie dávkovania inhibítorov 
609 mg.l-1. Hodnoty nižšieho veku kalu mali síce pozitívny vplyv na 
sedimentáciu kalu, v dôsledku čoho bolo na odtoku v supernatante 
menej nerozpustených látok, ako v prípade nefiltrovaného super-
natantu z MBR reaktora. Napriek tomu však boli hodnoty CHSK 
neprefiltrovaného supernatantu SBR vysoké a boli zapríčinené najmä 
vysokými koncentráciami nerozpustných látok v supernatante (viac 
ako 150 mg.l-1) a prítomnosťou dispergovaných vločiek a nesedimen-
tujúcim zákalom v odtoku. 

•	 V prípade SBR reaktora a nastavenom veku kalu 20 d prebiehala 
nitrifikácia len do prvého stupňa s výnimkou inhibítora BT pri kon-
centrácii v substráte 2 mg.l-1.

•	 Koncentrácia aktivovaného kalu v SBR postupne klesala z pôvodnej 
(inokulovanej) 9 g.l-1 na konečných 1–2 g.l-1. Pravdepodobne v dôsled-
ku vysokej soľnosti, prítomnosti metanolu, toluénu, izopropanolu 
a inhibítora v substráte prebiehal rozklad vločiek. Jednoduchou 
sedimentáciou nie je možné zabezpečiť dostatočnú separáciu kalu, 
tým sa znižuje vek kalu, znižuje sa aj podiel nitrifikačných baktérií 
v kale, čo následne zvyšuje vplyv inhibítorov na nitrifikáciu. Pôvodne 
nastavený vek kalu 20 d tak reálne klesol na hodnoty pod 10–15 d, 
čo malo negatívny vplyv na priebeh nitrifikácie v prvom (pri použití 
BT) resp. v druhom stupni (použitie DFA aj ADFA).

•	 Koncentrácie DFA a ADFA v supernatante boli podobne ako pri MBR 
pod limit stanovenia. Koncentrácie DFA a ADFA v aktivovanom 
kale boli veľmi blízke nule. Jednoznačne boli DFA a ADFA v SBR 
reaktore pri veku kalu 20 d odstraňované.

Poďakovanie: Autori chcú svoju vďaku vyjadriť Agentúre na podporu 
výskumu a vývoja APVV 0144/07 za poskytnutie finančnej podpory.
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Following contribution is focused on long-term laboratory opera-
tion (16th Jan to 16th Dec 2009) of membrane bioreactor (MBR) and 
sequencing batch reactor (SBR) operated with selected compounds, 
that were supposed to be inhibitors of nitrification and with differ-
ent sludge ages. The first term of operation with selected inhibitor 
diphenylamine (DPA), the second term of operation with 4-amino-
diphenylamine (ADPA) and the third term of operation with ben-
zothiazole (BT) were tested. The effect of two different sludge ages 
and the different kind of models was significant. In SBR model, the 
nitrification process occurred only to the first step (high N-NO2

- con-
centrations) with tested inhibitors DPA and ADPA. In case of inhibi-
tor BT at concentration 2 mg.l-1 in substrate, nitrification occurred 
to second step. At BT concentration 6 mg.l-1 in substrate, slender 
nitrification was observed and high Namon concentrations were meas-
ured. It follows, that BT inhibitor at concentration 6 mg.l-1 was the 
sturdiest inhibitor of nitrification in SBR model with predetermined 
sludge age 20 d. In the MBR model with predetermined sludge age 
50 d, the nitrification was completed to the second step (high NO3-N 
concentration) almost during the whole period of operation. During 
the whole term, inhibitors concentrations in the effluents from both 
models were under measured limit. 

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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Mexický záliv: rok po ropné havárii
Osmdesát kilometrů od pobřeží Lousiany, v hloubce 1 600 metrů 

na mořském dně, vrt Macondo firmy British Petroleum po tři měsíce 
nekontrolovatelně chrlil ropu do Mexického zálivu.

Těžební plošina Deepwater Horizon procházela 20. dubna 2010 
závěrečnou fází zpevňování vrtu betonem, když došlo k explozi. O dva 
dny později se těžební plošina potopila. Samotný vrt Makondo však 
zůstal otevřen a začalo z něj unikat velké množství ropy. Exploze měla 
za následek smrt 11 pracovníků, zkázu mnoha mořských živočichů, 
ochromení cestovního ruchu. Komerční rybolov a krevetový průmysl 
byly zastaveny po dobu šesti měsíců. Vliv na mořský život tak velkého 
množství ropy, uniklé do oceánu, je stále ještě velkou neznámou.

Zásoby ropy ukrývající se pode dnem Mexického zálivu od tisíce 
metrů hloubky jsou skoro neznámé. Mořské dno se mírně svažuje 
z pobřežní mělčiny a přechází v členitý terén s hlubokými údolími 
a vyvýšeninami oceánu a aktivními bahenními sopkami. Oblast je boha-
tá i na výbušný metanový plyn zmrazený v sedimentech. Tato forma 
metanu, také nazývaná metanhydrát či metanklatrát, byla objevena až 
na konci minulého století. Jeho zásoby jsou nepředstavitelné. Byť je 
prozkoumána jen malá část dna oceánu, přesto už nyní byly zdokumen-
továny jeho zásoby, které asi šedesátkrát překračují množství fosilních 
paliv, jež člověk stačil od začátku průmyslové revoluce spálit. Tento 
„led“ je však velice nestabilní a jeho vytěžení bude velice složité. Na 
druhou stranu jeho explozivní uvolnění, které je za určitých okolností 
možné, může být příčinou různých katastrof – v oblasti leží známý Ber-
mudský trojúhelník. Jelikož jde o silný skleníkový plyn, jeho uvolnění 
ve velkém množství, třeba při rozsáhlých mořetřeseních může mít stěží 
odhadnutelné dopady na celosvětové klima.

V oblasti přirozeně prosakuje z mnoha přírodních otvorů na dně 
moře více než 2 000 barelů ropy denně. Zásoby ropy leží v hloubkách, 
často pod solnými vrstvami, a jsou silně ovlivňovány častými pod-
mořskými zemětřeseními. Teploty na mořském dně jsou kolem bodu 
mrazu, avšak v ropných nalezištích může teplota dosáhnout 200 oC 
průnikem tepla z nitra Země. 

Těžba ropy v Mexickém zálivu představuje 30 procent její americké 
produkce, přičemž polovina z toho pochází z hlubokých vod (300 
až 1 499 metrů), třetina z velmi hlubokých vod (1 500 metrů a více), 
a zbytek z mělkých vod. Hrdlo vrtu BP Macondo je přibližně v 1 600 
metrech a pokračuje dalších 4 000 metrů pod mořským dnem. Vláda 
USA odhaduje, že hluboko pod mořským dnem v severním Mexic-
kém zálivu by mohlo být ukryto 45 miliard barelů ropy. Hlubinné 
vrty mají tendenci být vysoce produktivní, podobně jako na Blízkém 
Východě.

Jak se ropa dostala do Mexického zálivu?
Mexický záliv je starý oceán, zbytek rozsáhlého Tethytské moře, 

jehož část se před mnoha miliony let stala pevninou, a jeho zásoby 
ropy jsou tam, kde se nyní nachází arabský poloostrov. V oblastech, 
kde se dno oceánu zvedlo a stalo se pevninou, bylo samozřejmě mno-
hem snazší ropu těžit. Avšak jak zásoby ropy ubývají, těžba přechází 
hlouběji do moře.

Drtivá většina světové ropy, tvrdí vědci, vznikla z malých organismů 
v moři. Odhaduje se, že nejméně 95 procent světových zásob ropy 
vzniklo v moři. Odumřelí mikroskopičtí živočichové v průběhu věků 
vytvořili silné nánosy usazenin, až je nakonec země svým vnitřním 
žárem přetavila na ropu. Proces obvykle začíná v teplých mořích 
ideálních pro inkubaci mikroskopického života, každá kapka mořské 
vody obsahuje více než milion drobných organismů. Ropa se začíná 
tvořit, když povrchové vody jsou tak bohaté na mikroskopický život, 
že se zbytky organismů na mořském dně nestačí rozkládat. 

Historie Mexického zálivu ukazuje, jak se mnoho faktorů životního 
prostředí sešlo k utvoření obrovské zásobárny ropy. Snad nejdů-
ležitější faktor, velké řeky a vodní cesty Severní Ameriky přinášely 
bohatý tok živin do pravěkého zálivu, podobně jako dnes řeka Mis-
sissippi. Hojné proudy bahna a usazenin nejen živí mikroskopický 
život, ale také tvoří překážky, hlavně břidlici, sedimentární horninu 
z jílu a bahna, která uchová organické pozůstatky v lokalizovaných 
rajonech. Přísun živin byl vytrvalý a dlouhodobý, takže rostoucí 
akumulací byly spodní vrstvy sedimentů tlačeny hlouběji do země, 
do horké zóny, kde se organický materiál přetvořil v ropu. Tento 
proces zahrnuje dlouhou řadu chemických reakcí, které pomalu 
mění živé molekuly v neživou ropu. Vzniku tak velkého množství 
ropy v oblasti přispělo i to, že pradávný Mexický záliv byl z vel-
ké části odříznut od oceánu. To napomohlo zvýšené koncentraci 
nashromážděných živin a bahna.

Zásoby ropy na pevnině vysychají a ropní geologové připouští, že 
se vysoké náklady a možná rizika těžby v mořích z tohoto pohledu 
zdají být přijatelná (obr. 1). To je samozřejmě věc politiky a ekonomiky, 
stejně jako geologie. Že se ropa v moři nalézá, ještě neznamená, že se 
zdroje musí těžit. Mnohé by mohlo být ovlivněno frekvencí těžby, 
zájmem veřejnosti a odhodláním k rozvoji jiných zdrojů energie. Nejen 
solární, větrné, geotermální a energie z dalších přírodních procesů, 
ale také jaderného štěpení, a dokonce i jaderné syntézy.

Uzavření vrtu
Po sérii neúspěšných pokusů zastavit tryskající ropu, BP v červen-

ci 2010 prohlásila, že se jí podařilo zakrýt Macondo vrt, a poprvé 
po 86 dnech ropa do zálivu neunikala. V září, téměř pět měsíců po 
výbuchu, federální vláda konečně prohlásila vrt za neaktivní, poté 
co tlakové zkoušky potvrdily, že cement pumpovaný do základu vrtu 
vedlejšími pomocnými vrty vytvořil efektivní konečné těsnění. Vrt 
Macondo a dva odlehčovací vrty byly opuštěny, což je standardním 
postupem těžařů.

Vládní vědci odhadují, že množství uniklé ropy činí 4,9 miliónů 
barelů. Protože jeden barel je přibližně 159 litrů, dá se říci, že uniklo 
přibližně 800 milionů litrů ropy, to je množství, které se dá přirovnat 
k více jak šestihodinovému průtoku Vltavy Prahou za běžného stavu. 
Z toho jednu čtvrtinu BP zlikvidovala. Další čtvrtina se odpařila nebo 
rozpustila v rozptýlené molekuly. Ale třetí čtvrtina byla rozptýlena 
ve vodě na malé kapičky, které jsou toxické pro některé organismy 
(obr. 2). Poslední čtvrtina – asi pětkrát větší množství než únik z Exxon 
Valdez – zůstala jako skvrny nebo pěna na vodě, či dehtové kuličky na 
plážích.

Vyhlídky na obnovu
Vliv tak velkého množství ropy, vypuštěné pod hladinou oceánu, 

na mořský život je stále záhadou. Vládní zprávy na toto téma uvádějí 
koncentrace toxických látek v hlubokém moři nízké, ale otázkou je 
zejména důsledek zřejmého poklesu hladiny kyslíku ve vodě.

Dopad na zasažená pobřeží, včetně pobřežních bažin v Louisianě, 
zaměstná vědce po mnoho let. Rybáři jsou velice skeptičtí, vyjadřují 
znepokojení nad nejasným dlouhodobým účinkem chemických látek 
použitých pro odstranění unikající ropy, zejména účinkem na krevety 
a krabí larvy, které jsou základem budoucí rybářské sezóny.

Avšak po týdnech a měsících se zdá, že prostřednictvím kombi-
nace štěstí (příznivého pohybu mořských proudů, které držely velké 
množství ropy daleko od břehu) a relativně teplé vody, která zvýšila 
rychlost rozpadu ropy, region zálivu zřejmě unikl nejhorším předpo-
vědím z jara roku 2010.

Předběžné zprávy vědců zkoumajících účinky na močály, volně žijící 
živočichy a celou zátoku naznačují, že dosavadní škoda je ve skuteč-
nosti nižší než škoda z mnohem menšího úniku ropy z tankeru Exxon 
Valdez na Aljašce v roce 1989. Vědci ale upozorňují, že ropné skvrny 
mohou mít mírné účinky, které však potrvají několik desetiletí. 

Metan a bakterie
Shodou okolností výzkumníci sbírali vzorky vody v Mexickém 

zálivu ke studiu bakterií a metanového plynu už dlouho před havárií. 
Po ní ovšemže průzkum zintenzivnili. Jakmile se ropa a metan začaly 
chrlit do Mexického zálivu, bakterie se daly do práce a rozkládaly 
velké množství ropy. Úměrně rostoucímu množství úniku rostlo 
i množství bakterie živící se ropou a metanem.

Metan je nebezpečný skleníkový plyn, nebezpečnější než oxid 
uhličitý, a vědci se obávali jeho úniku z oceánu do atmosféry. Dosa-
vadní výsledky sledování však naznačují, že oceán může přefiltrovat 
metan dostatečně rychle, aby velkým únikům zabránil. Metanu se 
uvolnilo při katastrofě Deepwater Horizont v Mexickém zálivu asi 
200 000 tun. 

Jejich výzkum před ropnou katastrofou v Mexickém zálivu byl 
zaměřen na metan bublající přirozeně ze dna oceánu. Na mořském 
dně leží obrovská zásobárna metanu, a tento plyn bývá rozložen 
obvykle pomalu. Avšak po ropné skvrně se situace překvapivě lišila, 
v září vědci dostali negativní nálezy metanu. Metan již ve vodě nebyl! 
Co bylo příčinou?

Tým shromažďoval tisíce vzorků vody a ovzduší, z oblasti 36 000 
čtverečních mil kolem ústí vrtu, analyzoval vodu zejména na obsah 
metanu a přítomnost různých bakterií. Ze získaných DNA bakterií 
členové týmu zjistili, že mnoho z nich bylo specifických na metan, 
tedy byly specializované na „útok“ a degradaci plynu. Studie dospěla 
k závěru, že po čtyřech měsících bakterie spotřebovaly téměř všechen 
metan uvolněný po výbuchu ropného vrtu.
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Obr. 1. Plošiny pro těžbu ropy a zemního plynu. Zdroj:  NASA 
(National Aeronautics and Space Administration – Národní úřad 
pro letectví a kosmonautiku) a NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration)

Obr. 2. Ropná skvrna v Mexickém zálivu dne 24. května 2010. Zdroj: NASA

Obr 3. Mrtvá zóna. Zdroj: NASA, NOAA

Výsledky poskytují údaje 
o tom, jak je oceán jako 
přírodního systém schopen 
reagovat na velký únik meta-
nu. Oceán má schopnost 
velmi rychle rozložit velké 
množství metanu předtím, 
než se dostane do atmosféry, 
kde by působil jako silný 
skleníkový plyn.

Je třeba však připome-
nout, že metan není látka 
s největší toxicitou, která se 
uvolňuje po rozpadu ropy. 
Ještě větší obavy vzbuzují 
aromatické uhlovodíky, kte-
ré jsou součástí ropy a roz-
pustily se do moře…

…Avšak největší 
obavou po havárii byl 
použitý „rozkladač“ 
ropy

Společnost BP použila 
na rozptýlení ropné skvrny 
na hladině moře zastaralý 
DC-3s Corexit 9500. Společ-
nost navíc získala v květnu 
minulého roku povolení 
od US Environmental Pro-
tection Agency čerpat „rozkladač“ přímo do ropy a zemního plynu, 
tryskajících z vrtu kilometr pod hladinou moře.

Studie o osudu zhruba 3 miliónů litrů „rozkladače“, které byly použity 
přímo v ústí vrtu s úmyslem rozložit unikající ropu předtím, než dosáh-
la povrchu moře, se liší. Mexický záliv je záliv s klidnějšími vodami 
a s nižším obsahem kyslíku. „Rozkladač“ je více toxický pro mořský život 
než ropa samotná. Masivní používání Corexitu 9500 v Mexickém zálivu 
by mohlo ohrozit fytoplankton, zooplankton a larvy. „Rozkladač“ podle 
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Posuzování dešťových 
oddělovačů jednotných 
stokových systémů 
Část II. – Ochrana recipientů 
z emisního hlediska
Ivana Kabelková, Vladimír Havlík, Petr Kuba a Petr Sýkora

Klíčová slova
dešťové oddělovače – vodní toky – emise – imise – kombinovaný 
přístup

Souhrn
Tento příspěvek je druhým ze seriálu článků představujících 

metodickou příručku „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných 
stokových systémů v urbanizovaných územích“ (PDO), která zavádí 
posuzování dešťových oddělovačů kombinovaným přístupem. Tato 
část seznamuje s emisními kritérii pro celé urbanizované povodí 
i pro jednotlivé oddělovací komory a se způsobem jejich výpočtu.

u

Úvod
Při posuzování dešťových oddělovačů se v naší vodohospodářské 

praxi zpravidla používají doporučení pro jednotlivé objekty o poměru 
ředění nebo intenzitě mezního deště [1]. Druhá část seriálu příspěvků 
seznamujících s metodickou příručkou „Posuzování dešťových oddě-
lovačů jednotných stokových systémů v urbanizovaných územích“ 
(PDO) [2] představuje rovněž emisní kritéria pro celé urbanizované 
povodí včetně způsobu jejich výpočtu. Pro větší názornost uvádí 
i případovou studii posouzení splnění těchto kritérií. 

Emisní kritéria
Cílem ochrany recipientů z emisního hlediska je, aby určitý podíl 

znečištění obsažený ve směsi odpadní a dešťové vody odtékající 
jednotnou stokovou sítí byl v průměrné roční bilanci odváděn na 

biologický stupeň ČOV. Tím jsou recipienty chráněny především před 
kumulujícím se znečištěním a jeho dlouhodobými účinky (zejména 
živiny, organické znečištění a nerozpuštěné látky vč. na ně vázaných 
polutantů).

Emisní kritéria jsou stanovena jak pro celé urbanizované povodí 
odkanalizované jednotnou stokovou soustavou, tak i pro jednotlivé 
oddělovací komory. Zatímco emisní kritéria pro celé urbanizované 
povodí jsou směrodatná, kritéria pro jednotlivé objekty jsou pouze 
doporučená. Tento přístup umožňuje, že jednotlivé objekty nemusí 
být rekonstruovány, pokud je v povodí splněn předepsaný podíl odvá-
dění znečisťujících látek a pokud vyhoví rovněž imisním kritériím.

Kritéria pro celé urbanizované povodí
V průměrné roční bilanci musí být za deště odváděny jednotnou 

stokovou sítí na biologický stupeň ČOV minimální podíly dešťového 
odtoku (tj. rozpuštěného znečištění) a minimální podíly nerozpuště-
ných látek uvedené v tab. 1. Za rozpuštěné znečištění je považován 
např. N-NH4 a významný podíl CHSK, BSK5, Ncelk a Pcelk. Tyto tzv. 
minimální účinnosti odvádění látek se netýkají jednotlivých objektů, 
nýbrž celého povodí jednotné kanalizace bez ohledu na to, zda jsou 
emise zaústěny do jednoho či více recipientů. 

Diferenciací emisního kritéria pro různé velikostní kategorie ČOV 
je zohledněna jednak účinnost odstraňování znečisťujících látek na 
ČOV, jednak hustota obyvatel napojených na stokovou síť v urbani-
zovaném povodí. Pro větší ČOV je předepsána vyšší účinnost odstra-
ňování znečisťujících látek [3], a proto má smysl na ně odvádět vyšší 
podíly znečištění. Větší hustota obyvatel (vztaženo na redukovanou 
plochu) je zpravidla v povodí velkých ČOV. Nižší požadovanou účin-
ností odvádění látek na malé ČOV je zabráněno neúměrně velkým 
specifickým retenčním objemům v územích s řídkou zástavbou a nižší 
účinností čištění odpadních vod.

Je-li na jednotnou stokovou síť napojeno dílčí povodí odvodněné 
oddílnou splaškovou kanalizací, koncentrace bezdeštného odtoku, 
a tudíž i odtoku jednotnou kanalizací za deště, jsou vyšší. Proto se zvy-
šují minimální požadované účinnosti odvádění látek z tab. 1 v závislosti 
na poměru počtu obyvatel (EO) napojených na splaškovou kanalizaci 
a na jednotnou kanalizaci o 5*EOoddílná/EOjednotná (%), avšak maximálně 
na 65% pro rozpuštěné látky a na 80% pro nerozpuštěné látky.

Kritéria pro jednotlivé dešťové oddělovače
U jednotlivých dešťových oddělovačů doporučuje [1] splnit pěti 

až osminásobné zředění bezdeštného odtoku před oddělením vod 
(poměr ředění 1 : 5 až 1 : 8). Není však specifikováno, zda poměr ředění 

vědců proniknul do hloubek oceánu a některé jeho složky se nerozložily 
tak rychle, jak vědci původně očekávali, a pravděpodobně zůstanou na 
zjistitelné úrovni v hloubkách oceánu. Stopy složky „rozkladače“ byly 
nalezeny v září více než 250 kilometrů od místa vrtu. Metan v podstatě 
nebyl přítomen, ale „rozkladač“ tam stále byl.

Zjištěné úrovně ve vzorcích oceánu však byly extrémně nízké 
– jen několik ppm – a minulé studie naznačují, že tyto koncentrace 
nepředstavují významné nebezpečí pro mořský život. Všechny zkouš-
ky dodnes vykonané naznačují, že koncentrace tam nebyly toxické. 
Tato chemikálie sice nebyla bakteriemi rozložena, ale byla v oceánu 
široce rozptýlena v důsledku přírodních procesů a prakticky by měla 
být nezjistitelná během dalších měsíců.

Mrtvá zóna v Mexickém zálivu (obr. 3)
Ropná skvrna není jediným ekologickým problémem v zálivu. Část 

zálivu chronicky trpí hypoxií, mluví se o mrtvé zóně, kde koncentrace 
rozpuštěného kyslíku ve vodním sloupci klesá na úroveň, která je již 
nedostatečná pro živé vodní organismy. Mrtvá zóna se rozpíná od 
východu na západ podél pobřeží Louisiany a Texasu, se začátkem 
u ústí řeky Mississippi. Pouze vířicí účinek hurikánů je v létě schopen 
zabránit zvětšování mrtvé zóny. Mrtvá zóna je známá již po desetiletí, 
ale začala být podrobně zkoumána až od poloviny 80. let. Od roku 
1985 se mrtvá zóna v Mexickém zálivu zdvojnásobila a je velká jako 
plocha státu Massachusetts.

Problém hypoxie je důsledkem používání hnojiv v zemědělství 
v povodí řeky Mississippi. Důležitým faktorem je intenzifikovaná pro-
dukce kukuřice, která je závislá na hnojení. Spláchnutý dusík a fosfor 
urychlují růst řas. Zooplankton se řasami živí a vylučuje pelety, které 
klesnou ke dnu. Tato organická hmota se rozkládá procesem spotřebo-
vávajícím rozpuštěný kyslík. Je to obdobné jako u našich nádrží.

Hypoxie má tendenci mizet od konce října, kdy chladnější počasí 
zpomaluje růst řas a bouřky mísí vody. Ne všechny organické hmoty 

na dně moře jsou schopny se rozložit v daném roce, což zvětší hypoxii 
v následujícím roce.

Tento jev silně ovlivňuje i rybářský průmysl v Mexickém zálivu, 
který je jedním z nejproduktivnějších na světě. Komerční rybolov 
v zálivu představuje přibližně 25 % celkového amerického rybolovu. 
Také rekreační rybaření je v zálivu důležité. Ostatně záliv byl oblíbe-
ným místem Ernsta Hemingwaye. Vzhledem k tomu, že se hypoxická 
zóna v letním období rozšiřuje, komerční a rekreační rybáři musí házet 
sítě daleko v moři. 

Závěr
Komise Bílého domu vyšetřující únik ropy dospěla v lednu 2011 

po rozsáhlém šestiměsíčním šetření k závěru, že národ byl zcela 
nepřipravený na nevyhnutelnou katastrofu. Žádný z hlavních aspektů 
vrtné bezpečnosti – regulační dohled, normy bezpečnosti, reakce na 
únik ropy – nedržely krok se zvyšující se poptávkou a ziskem hnaným 
těžebním průmyslem. Komise potvrdila, že společnost BP jednala 
s hrubou nedbalostí.

V budoucnosti budeme pravděpodobně slyšet více o problémech 
v Mexickém zálivu. Je to velký oceán, ale uzavřený, a jeho břehy patří 
jednomu z nejvíce znečišťujících národů na světě. Od nadměrného 
rybolovu, celkového vykořisťování, až k znečištění. Vypadá to, že záliv 
se dosud může léčit sám, ale může přijít doba, kdy dojde k některému 
druhu biologického kolapsu.

Závěrečná zpráva komise prezidenta Obamy varuje, že vládní 
nařízení samotná nemohou předejít dalším katastrofám v Mexickém 
zálivu. Koncem února 2011, v průběhu nepokojů na Středním Výcho-
dě, vláda po deseti měsících opět těžbu ropy v hlubokých vodách 
Mexického zálivu povolila.

Lenka Pleskotová
lenka_pleskotova@dot.ca.gov
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je vztahován k průměrnému dennímu průtoku či k maximálnímu hodi-
novému průtoku ve stokové síti. V naší vodohospodářské praxi se ředění 
vztahuje zpravidla k maximálnímu hodinovému průtoku odpadních 
vod včetně vod balastních. Vhodné je uvádět oba poměry ředění.

Výpočet skutečné účinnosti odvádění látek
Výpočet skutečných účinností odvádění dešťového odtoku a znečis-

ťujících látek stokovou sítí na ČOV se provádí dlouhodobou simulací 
srážkoodtokových procesů v povodí zkalibrovaným hydrologickým 
nebo hydrodynamickým modelem zatíženým víceletou (nejlépe min. 
10letou) dešťovou řadou. Aritmetický průměr vypočtených účinností 
odvádění za uvažované víceleté období musí dosahovat nebo překra-
čovat hodnoty požadované v tab. 1.

Při výpočtu se předpokládá úplné promíchání bezdeštného a dešťo-
vého odtoku ve stokové síti a v čase konstantní koncentrace. Účinnost 
odvádění látek na ČOV za deště lze pak vypočítat jako:

 R. 1

η účinnost odvádění látek na ČOV (%)
VJK roční množství celkového odtoku odváděného jednotnou 

kanalizací (m3/rok) 
Vbezd roční množství bezdeštného odtoku odváděného jednotnou 

kanalizací (m3/rok) 
Vdest roční množství dešťového odtoku přitékající do jednotné 

kanalizace (m3/rok) 
VOK roční množství vody odtékající z dešťových oddělovačů do 

recipientu (m3/rok)
cJK  koncentrace v odtoku jednotnou kanalizací (mg/l) 
cOK koncentrace ve vodě odtékající z dešťových oddělovačů do 

recipientu (mg/l) 
Účinnost odvádění rozpuštěných látek (N-NH4, BSK5, CHSK, Ncelk, 

Pcelk) odpovídá vypočtené účinnosti odvádění dešťového odtoku ηdest 
na ČOV, protože cJK = cOK. Proto platí:

 R. 2

 R. 3

ηdest účinnost odvádění dešťového odtoku a rozpuštěných látek na 
ČOV (%)

Účinnost odvádění nerozpuštěných látek závisí na sedimentační či 
separační účinnosti objektu na stokové síti ηsed (tab. 2). Zatímco pro 
oddělovací komory se zpravidla uvažuje stejná účinnost odvádění 
dešťového odtoku a nerozpuštěných látek, ve stokové síti s dešťovými 
nádržemi či vírovými separátory je účinnost odvádění nerozpuštěných 
látek vyšší:

               R. 4

ηNL
  

účinnost odvádění nerozpuštěných 
látek na ČOV (%)

ηdest účinnost odvádění dešťového odtoku 
a rozpuštěných látek na ČOV (%)

ηsed,j
  

sedimentační účinnost průtočné 
nádrže j nebo separační účinnost 
objektu j (%)

VOK,DN,j roční množství vody odváděné do 
recipientu přes průtočnou nádrž nebo 
jiný objekt se separačními účinky j 
(m3/rok)

Vdest roční množství dešťového odtoku 
přitékající do jednotné kanalizace 
(m3/rok) 

Hodnoty z tab. 2 lze použít i pro záchytné 
nádrže. Ty by však měly být navrhovány jen 
při dobách dotoku stokovou sítí menších 
než 20 minut, kdy je pravděpodobný výskyt 
prvního splachu.

Při výpočtu se zjednodušeně považují kon-
centrace nerozpuštěných látek za konstantní 
v čase i podél stokové sítě a účinnosti v tab. 2 
za roční průměr. Přípustná je rovněž dyna-

Obr. 1. Schéma systému v simulačním modelu

Jednotky OK5 OK4 OK3 OK7 OK2 OK6 OK1 Součet

Průměrný roční 
počet přepadů

ks 31 66 53 40 31 64 32 —

Průměrný roční 
objem přepadů VOK

m3 22 170 79 398 12 190 216 989 120 778 82 573 9 186 543 284

Prům. roční objem 
dešťového přítoku 
do kanalizace Vdest

m3 700 783

Tab. 3. Simulované emise vody z dešťových oddělovačů ve městě A

Poznámka: Přepad (událost) je definován min. průtokem přes přelivnou hranu (respektive ve výusti z OK) 
1 l/s po dobu min. 5 minut; interval mezi událostmi max. 1 hod.

Jednotky OK5 OK4 OK3 OK7 OK2 OK6 OK1

Průměrný bezdeštný průtok Qbezd 
z dílčího povodí

m3/s 0,008 0,006 0,017 0,001 0,031 0,002 0,006

Průměrný bezdeštný průtok Qbezd 
k OK

m3/s 0,008 0,014 0,031 0,071 0,039 0,002 0,006

Maximální bezdeštný průtok 
Qh,max k OK (vč. balast. vod)

m3/s 0,009 0,016 0,035 0,085 0,049 0,003 0,009

Odtok škrticí tratí Qpokr m3/s 0,133 0,465 0,323 0,493 0,388 0,026 0,070

Poměr ředění
ke Qh,max

m
13,8 28,1 8,2 4,8 6,9 7,7 6,8

ke Qbezd 15,6 32,2 9,4 5,9 8,9 12,0 10,7

Tab. 4. Vypočtené poměry ředění pro jednotlivé dešťové oddělovače ve městě A

Kategorie ČOV (EO)
≤10 000 10 001–100 000 ≥100 001

Dešťový odtok
(rozpuštěné znečištění) 50% 55% 60%

Nerozpuštěné látky 65% 70% 75%

Tab. 1. Minimální účinnosti (procentní podíly) odvádění dešťového 
odtoku (tj. rozpuštěného znečištění) a nerozpuštěných látek z povodí 
jednotné kanalizace na ČOV

Specifický retenční objem (m3/hared dílčího povodí)
Účinnost ηsed (%) 

zadržení NLVírový separátor Průtočná nádrž Retenční stoka 
s OK

0 0 0 0

3 5 10 20

7 10 20 35

>10 >15 >30 50

Tab. 2. Sedimentační a separační účinnosti pro nerozpuštěné 
látky (NL) v závislosti na retenčním objemu (mezilehlé hodnoty se 
lineárně interpolují) [4]

Poznámka: Do plochy dílčího povodí se započítává veškerá plocha povodí nad 
objektem se separačními či sedimentačními účinky (i když se ve výše ležícím 
povodí vyskytují dešťové oddělovače).
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mická simulace koncentrací nerozpuštěných 
látek v odtoku jednotnou kanalizací (např. 
zahrnutí denní variability koncentrace v bez-
deštném odtoku), pak se však hodnoty účin-
nosti z tab. 2 vztahují k aktuální koncentraci 
nerozpuštěných látek v objektu. V případě 
použití jiných hodnot než uvádí tab. 2 je 
nutno separační účinnost objektu pro neroz-
puštěné látky doložit (např. měřením).

Příklad posouzení splnění emisních 
kritérií

Město A je odvodňováno jednotnou kana-
lizační soustavou, na kterou je v současnosti 
napojeno 14 315 obyvatel (obr. 1). Redukova-
ná plocha povodí je 122 ha.

Emisní kritéria pro celé urbanizované 
povodí – současný stav

V současnosti by dle tab. 1 mělo být ve 
městě A odváděno na ČOV min. 55 % dešťo-
vého odtoku a v něm obsažených rozpuš-
těných látek a 70 % nerozpuštěných látek. 
Simulované průměrné roční emise vody 
programem EPA SWMM na základě 10leté 
řady dešťů z let 1996-2005 jsou pro jednotlivé 
oddělovače uvedeny v tab. 3. 

Skutečné účinnosti odvádění látek na ČOV 
jsou tedy na základě tab. 3:

Rozpuštěné látky:

Nerozpuštěné látky:
Podíl odváděných nerozpuštěných látek je totožný s podílem 

odváděné dešťové vody, protože na stokové síti se nevyskytuje žádné 
zařízení na předčištění oddělené vody.

Ve městě A nejsou pro stávající stav městského odvodnění splněny 
předepsané minimální účinnosti odvádění rozpuštěných a neroz-
puštěných látek na ČOV. Podíl rozpuštěných i nerozpuštěných látek 
odváděných na ČOV je 22,5 %, zatímco emisní kritéria předepisují 
55 %, resp. 70 %. 

Emisní kritéria pro jednotlivé oddělovače – současný stav
Předpokládejme, že dle požadavků vodoprávního úřadu mají být 

splněny minimální poměry ředění u jednotlivých oddělovačů 1 : 5 
(vztaženo ke Qh,max). Vypočtené poměry ředění k maximálnímu hodi-
novému i průměrnému bezdeštnému odtoku jsou uvedeny v tab. 4.

Poměr ředění se vypočte např. pro OK5 pro Qh,max [5]:

Předepsanému poměru ředění 1 : 5 nevyhoví jen OK7, kde je poměr 
ředění k maximálnímu bezdeštnému průtoku Qh,max 1 : 4,8. Pokud by 
pro posouzení byl použit průměrný bezdeštný průtok Qbezd, všechny 
dešťové oddělovače vyhoví emisnímu kritériu.

Návrh opatření
Návrh opatření pro zvýšení podílu odvádění dešťové vody a neroz-

puštěných látek na biologický stupeň ČOV pro splnění emisních 
kritérií by se prováděl až po posouzení splnění imisních kritérií, 
aby opatření byla koordinována. V tomto případě byla jako základní 
opatření navržena na výusti z  OK7 průtočná nádrž o objemu 1800 m3, 
z níž by po skončení deště měly být vody přečerpávány zpět na ČOV. 
Na ostatních oddělovacích komorách byly upraveny škrticí trati 
(a event. následující úseky).

Opětovným posouzením je nutno ověřit splnění emisních (a posléze 
i imisních) kritérií.

Emisní kritéria pro celé urbanizované povodí – výhled
Výsledné emise vody z dešťových oddělovačů po uvážení výše 

navržených výhledových opatření uvádí tab. 5.

Jednotky OK5 OK4 OK3 OK7 OK2 OK6 OK1

Průměrný bezdeštný průtok Qbezd 
z dílčího povodí

m3/s 0,008 0,006 0,017 0,001 0,031 0,002 0,006

Průměrný bezdeštný průtok Qbezd 
k OK

m3/s 0,008 0,014 0,031 0,071 0,039 0,002 0,006

Maximální bezdeštný průtok 
Qh,max k OK (vč. balast. vod)

m3/s 0,009 0,016 0,035 0,085 0,049 0,003 0,009

Odtok škrticí tratí Qpokr m3/s 0,200 0,500 0,400 0,510 0,400 0,050 0,090

Poměr ředění
ke Qh,max

m
21,2 30,3 10,4 5,0 7,2 15,7 9,0

ke Qbezd 24,0 34,7 11,9 6,2 9,3 24,0 14,0

Tab. 6. Vypočtené poměry ředění pro jednotlivé dešťové oddělovače po návrhu opatření

Jednotky OK5 OK4 OK3 OK7 OK2 OK6 OK1 Součet

Průměrný roční 
počet přepadů 

– 19 36 37 8 15 38 26 —

Průměrný roční 
objem přepadů VOK

m3 13 490 45 627 896 90 309 95 998 59 723 8 973 315 016

Prům. roční objem 
dešťového přítoku 
do kanalizace Vdest

m3 700 783

Tab. 5. Simulované emise vody z dešťových oddělovačů po návrhu opatření

Skutečné účinnosti odvádění látek na ČOV po návrhu opatření 
jsou:

Rozpuštěné látky:

Nerozpuštěné látky:
Podíl odváděných nerozpuštěných látek není totožný s podílem 

odváděné dešťové vody, protože na stokové síti je navržena průtočná 
nádrž na výusti z OK7. Specifický retenční objem nádrže vztažený 
na redukovanou plochu dílčího povodí, kterým je v tomto případě 
celé povodí (122 hared), je 1800/122 = 15 m3/hared, čemuž dle tab. 2 
odpovídá sedimentační účinnost ηsed = 50%. 

Požadovaná účinnost odvádění látek na ČOV je po návrhu opatření 
dodržena pouze pro rozpuštěné látky. Pro zvýšení účinnosti odvádění 
nerozpuštěných látek by bylo zapotřebí navrhnout další opatření, 
nejspíše kombinaci snížení objemu přepadů pomocí zasakování či 
retence dešťových vod v povodí s regulovaným odtokem do kanali-
zace, zrušení dešťového oddělovače OK6 a nahrazení OK2 vírovým 
separátorem.

Emisní kritéria pro jednotlivé oddělovače – výhled
Je nutno rovněž prokázat splnění poměrů ředění u jednotlivých 

oddělovačů, což ukazuje tab. 6.
Požadovaný poměr ředění je po návrhu opatření splněn.

Závěr
V příspěvku byl uvedeny zásady emisní ochrany recipientů v rámci 

nově doporučovaného kombinovaného přístupu posuzování dešťo-
vých oddělovačů jednotných stokových systémů. Byla představena 
emisní kritéria pro celé urbanizované povodí a jejich použití včetně 
posouzení jednotlivých oddělovačů bylo ukázáno na případové 
studii. V případové studii byl proveden i návrh opatření pro splnění 
emisních kritérií.

Autoři hodlají prezentovanou metodiku průběžně aplikovat v urba-
nizovaných povodích a získávat tak nové poznatky o její využitelnosti 
v České republice.

Poděkování: Článek byl zpracován s využitím informací získaných 
v rámci Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy č. MSM 6840770002.
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„Výrobkový přístup“ – novinka v právu 
a praxi vodního hospodářství

Novelizované znění vodního zákona účinné od 1. 8. 2010 přineslo 
v oblasti zneškodňování odpadních vod u staveb čistíren odpadních 
vod té nejnižší velikostní kategorie novinku – „výrobkový přístup“. 
O co jde? Stručně řečeno – ten, kdo chce postavit čistírnu odpadních 
vod s kapacitou do 50 EO (tedy tzv. domovní – DČOV) a použije 
k tomu certifikovaný typ DČOV (tj. typ nesoucí označení CE), jehož 
účinnost vyhovuje požadavkům příslušných předpisů, může stav-
bu vodoprávnímu úřadu pouze ohlásit a pokud mu její provedení 
vodoprávní úřad nezakáže, může ji i postavit. Je to možnost, nikoliv 
povinnost. Může také postupovat standardně a požádat o povolení 
stavby čistírny obvyklým způsobem, pokud to považuje za výhodnější. 
Součástí ohlášení může být i stavba přívodu odpadních vod do čistír-
ny a odtoku z ní, pokud slouží výhradně pro ohlašovanou DČOV.

Rozhodne-li se stavebník pro stavbu DČOV „na ohlášení“ a vodo-
právní úřad mu ji nezakáže (tj. má tím jeho souhlas se stavbou, ať už 
daný písemně nebo mlčky), získá tím zároveň i povolení k vypouštění 
odpadních vod z této čistírny a to bez časového omezení. Jeho další 
povinnosti se pak redukují na zajištění technické revize DČOV, kterou 
musí provést oprávněná osoba minimálně 1x za 2 roky. Oprávněnou 
osobou se rozumí osoba odborně způsobilá, která má, resp. bude 
mít, pověření od Ministerstva životního prostředí. Výsledky revize, 
kterou hradí ze svých prostředků, předá majitel čistírny příslušnému 
vodoprávnímu úřadu.

Vypadá to pro vodoprávní úřady a zejména pro stavebníky velmi 
lákavě. Malá administrativa, žádné limity vypouštěného znečištění, 
žádné kontrolní odběry a rozbory vypouštěných odpadních vod. 
Atraktivita „výrobkového přístupu“ ke stavbě DČOV však klesá při 
posuzování z hlediska garance, že jím bude dosaženo předpoklá-
daného snížení vypouštěného znečištění a že finanční prostředky 
stavebníka, investované do stavby čistírny a jejího provozu, se ve 
výsledku zhodnotí jak pro něj, tak obecně.

Podmínkou uplatnění postupu „na ohlášení“ je kromě volby typu 
DČOV s patřičným výkonem a označením CE také předložení doku-
mentace stavby v rozsahu stanoveném zákonem. Kvalita její přípravy 
a zpracování se rozhodně vyplatí. Jde především o projektovou doku-
mentaci, provozní řád a odborná vyjádření a stanoviska. 

Výběr vhodné DČOV
Volba typu DČOV s označením CE je garancí, že čistírna splňuje 

požadavky předpisů, které se na ni vztahují, že prošla procesem 
certifikace a posuzování shody a že je schopna dosahovat účinnosti 
deklarované v certifikátu. Závazný postup její certifikace je stanovený 
v technické normě ČSN EN 12566-3+A1 (75 6404) „Malé čistírny 
odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na 
místě montované domovní čistírny odpadních vod“ ze srpna 2009.

Podle této normy musí být součástí „označení shody CE“ (certifikátu 
DČOV) uvedení kapacity čistírny a její účinnosti. Účinnost čistírny 
může být uvedena buď formou relativní účinnosti (tj. odstraněné zne-
čištění vyjádřené v procentech znečištění přiváděného) nebo formou 
koncentrací jednotlivých ukazatelů znečištění na odtoku z čistírny. 
Kapacita čistírny se vyjadřuje jako přiváděné organické znečištění 
v kg/den v ukazateli BSK5 nebo BSK7 a množství přivedených odpad-
ních vod v m3/den.

Podle údajů v certifikátech nabízených DČOV by měl stavebník 
zvolit takový výrobní typ čistírny, který kapacitně vyhovuje jeho 
potřebám a dosahuje úrovně čištění, která odpovídá požadavkům 
příslušných předpisů. Při vypouštění odpadních vod z DČOV do 
vod povrchových je to nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povr-
chových a do kanalizací a o citlivých oblastech), ve znění pozdějších 
předpisů (včetně nařízení vlády č. 23/2011 Sb.), při vypouštění do 
vod podzemních je to nařízení vlády č. 416/2010 Sb. (o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních) a při 
vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je to kanalizační řád 
této kanalizace.

Provoz a jeho kontrola
Z právního rámce postupu stavby DČOV „na ohlášení“ vyplývá, že 

její stavebník a majitel je po jejím uvedení do provozu odpovědný 
za to, že čistírna bude dosahovat výsledků čištění, které odpovídají 
hodnotám uvedeným v jejím certifikátu nebo lepších. Ověření, zda 
tomu tak skutečně je, bude jistě předmětem rutinního dozoru vodo-
právních úřadů a České inspekce životního prostředí. Ten však může 
být pouze namátkový. Těžiště dohledu nad výsledky DČOV spočívá 
v zákonem požadovaných technických revizích čistírny, které peri-
odicky zajišťuje vlastník čistírny prostřednictvím oprávněné osoby 
pověřené Ministerstvem životního prostředí. 

Revize budou hrazeny vlastníkem revidované čistírny. To bude 
vytvářet podmínky pro případné neobjektivní provedení a vyhodnoce-
ní revize. Nástrojem k eliminaci tohoto nebezpečí by mohla být např. 
namátková supervize revizí, provedených u DČOV vybudovaných 
postupem „na ohlášení“, hrazená ze státních prostředků. Pokud se 
zjistí nesrovnalosti, měl by být jejím výsledkem návrh na zvážení 
případné sankce vůči vlastníkovi čistírny, uplatněný u příslušného 
vodoprávního úřadu nebo u České inspekce životního prostředí 
a současný návrh na přezkoumání oprávněnosti pověření konkrétní 
osoby k provádění technických revizí, uplatněný u Ministerstva 
životního prostředí.

Popsaný postup staveb DČOV „na ohlášení“, jeho zajištění 
a kontrola výsledků vyvolávají pochybnosti o reálnosti dosažení 
požadované a očekávané míry zneškodnění odpadních vod. Hlav-
ními problémy jsou certifikace ve vztahu ke konkrétním podmín-

Tento článek byl recenzován a je otevřen k diskusi do 31. července 
2011. Rozsah diskusního příspěvku je omezen na 2 normostrany 
A4, a to včetně tabulek a obrázků. 
Příspěvky posílejte na e-mail stransky@vodnihospodarstvi.cz.
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dical Guidance “Assessment of Combined Sewer Overflows in Urban 
Catchments”, introducing combined approach to the assessment of 
CSOs. Emission criteria for the whole urban catchment as well as 
for individual CSO structures are presented.
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kám provozu, kontrola funkce čistíren a vymáhání očekávaných 
výsledků čištění.

Certifikace DČOV je test čistírny provedený stanoveným postupem 
buď ve zkušebně, nebo na místě jejího použití. Místo certifikace se určí 
dohodou s jejím výrobcem. V postupu certifikace je předepsáno ověře-
ní reakcí čistírny na různé zatěžovací stavy a provozní podmínky. Jde 
však o podmínky modelové, skutečné podmínky se budou lišit místo 
od místa použití. V době certifikace budou obsluhu čistírny zajišťovat 
kvalifikovaní odborníci a zaškolení pracovníci; to však nelze očeká-
vat v běžných podmínkách použití DČOV. Certifikace tedy probíhá 
v provozně sterilních podmínkách. Certifikované výsledky čistírny je 
proto vhodné vnímat střízlivě jako optimum dosažitelné za podmínek 
odpovídajících zkušebním podmínkám během certifikace.

Proces certifikace postrádá zpětnou vazbu, kterou mohou tvořit 
např. zkušenosti z provozu jednotlivých typů DČOV z míst jejich 
konkrétního použití. A nejen ty. Je proto třeba stanovit, kdo bude 
z vlastního nebo vnějšího podnětu oprávněn zjišťovat vlastnosti 
certifikovaných čistíren ve skutečných provozních podmínkách a zve-
řejňovat získané výsledky. Dále, kdo bude řešit námitky a stížnosti, 
týkající se procesu certifikace a jeho výsledků, a kdo bude mít za úkol 
navrhovat odstranění vad a nedostatků certifikace i certifikovaných 
čistíren. Nabízí se, aby to byl subjekt oprávněný k certifikacím.

Obsah technických revizí, předepsaných pro čistírny „na ohlášení“, 
není stanoven. Nelze proto vyloučit, že se „revizor“ zaměří výhradně 
na posouzení stavebního a strojně-technologického stavu čistírny 
a pomine posoudit její funkci, dosahované výsledky, jejich věrohod-
nost, kvalitu provozování čistírny a jeho zajištění. Proto je nutné vhod-
nou formou dodatečně specifikovat obsah technické revize a způsob 
jejího vyhodnocení tak, aby byly primárně zaměřeny na funkci, provoz 
a výsledky čistírny, a to zejména ve vztahu na údaje deklarované 
v jejím certifikátu. Je v zájmu získání reprezentativních informací 
o výsledcích revize, aby byl v rámci této specifikace stanoven rovněž 
minimální povinný obsah zprávy předkládané o revizi příslušnému 
vodoprávnímu úřadu, rozsah v ní uváděných údajů a způsob jejich 
získání (výpočtu) z výsledků revize. 

Úroveň čištění definovaná a certifikovaná jako relativní účinnost 
je u DČOV v praxi nejen nepraktická, ale v provozních podmínkách 
vlastně nekontrolovatelná. Ke stanovení účinnosti čistírny je potřeba 
znát kromě vypouštěného znečištění i znečištění přiváděné. Stačí si 
uvědomit, kdy má DČOV přítok odpadních vod (v době užití sociální-
ho, hygienického a kuchyňského vybavení nemovitosti) a jak je tento 
přítok velký, a je zřejmé, že získat reprezentativní údaje o skutečném 
znečištění přiváděném do DČOV je v konkrétních provozních pod-
mínkách (mimo jiné s přihlédnutím k denním i sezónním změnách 
ve využívání objektů) prakticky neproveditelné.

Formální náležitosti
Stavebník by si při volbě typu domovní čistírny měl, kromě se-

známení s jejím certifikátem, také vyžádat reference o jejím užití 
a u stávajících uživatelů zjistit, jaké mají zkušenosti s její realizací, 
provozem a funkcí. Lze jen doporučit, aby od výrobce resp. dodavatele 
DČOV dále požadoval:
•	 podmínky uvedení čistírny do provozu (mohou ovlivnit nákladnost 

investice a reklamace závad), 
•	 stanovení způsobu sledování funkce čistírny a způsobu kontroly, 

zda je schopna dosahovat deklarované úrovně čištění (jde o preven-
ci komplikací při případných sporech a reklamacích), 

•	 garanční a servisní podmínky a požadavky (mohou zásadně ovlivnit 
celkové investice do DČOV a reklamace případných závad).
Zpracovatelem projektové dokumentace a provozního řádu 

čistírny by měl být autorizovaný inženýr nebo alespoň technik pro 
obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Určitě se 
vyplatí, když to bude projektant s teoretickými i praktickými znalost-
mi o čištění odpadních vod.

Projektová dokumentace by měla, kromě standardního obsahu 
(identifikační údaje stavby, situace, řešení přivádění a odvádění 
odpadních vod, popis technického a technologického řešení, hydro-
technické výpočty zatížení DČOV a její kapacity, garantovaná účin-
nosti a kvalita vypouštěných odpadních vod), obsahovat také:
•	 charakteristiku zdroje odpadních vod a režim jeho provozu, aby 

bylo zřejmé, že je projektant zná a bere v úvahu a že navržené řešení 
(zejména čistírny) se s nimi vypořádá,

•	 pokyny pro provoz, pro jeho sledování a hodnocení, aby se přede-
šlo důkazním problémům při případných sporech a reklamacích 
a zajistil se shodný způsob posuzování provozu a funkce čistírny.

Odpadní vody z DČOV vybudované „na ohlášení“ je možné za 
stanovených podmínek vypouštět jak do vod povrchových a podzem-
ních, tak do veřejné kanalizace. Ve všech těchto případech je k ohláše-
ní nutné stanovisko správce povodí. Při vypouštění do vodního toku 
také vyjádření jeho správce.

Předpokladem pro vypouštění odpadních vod do kanalizace je 
smluvní souhlas jejího vlastníka nebo provozovatele. Jakost vypouš-
těných odpadních vod nesmí přitom být v rozporu s kanalizačním 
řádem. Prostředkem k dodržení této podmínky je DČOV, ze které 
jsou odpadní vody do kanalizace vypouštěny. Vypouštění proto musí 
povolit příslušný vodoprávní úřad a je možné pouze v případě, že jde 
o jednotnou kanalizaci neukončenou čistírnou odpadních vod.

Odpadní vody vypouštěné do vod podzemních nesmí obsahovat 
žádné nebezpečné nebo zvláště nebezpečné závadné látky. Vypouště-
ny musí být přes půdní vrstvy; přímé vypouštění je zakázáno. Dalším 
předpokladem je, že:
•	 jde o tzv. splaškové vody z jednotlivých objektů pro bydlení, služby 

a individuální rekreaci,
•	 povinné vyjádření hydrogeologa není zamítavé,
•	 z technických nebo právních důvodů není možné jejich vypouštění 

do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.
Vliv vypouštění odpadních vod do vod podzemních nelze posu-

zovat z krátkodobého hlediska, ale z hlediska několika desetiletí, po 
které má být čistírna v provozu. Vyjádření hydrogeologa má být pře-
zkoumatelné, tj. obsahovat údaje a důvody, na jejichž základě dospěl 
ke svému stanovisku. Je nesprávné se bez dalšího spokojit s jeho 
pouhým konstatováním, že vypouštění odpadních vod z DČOV do vod 
podzemních je možné, neboť nebude mít vliv na jejich jakost.

Jedním z klíčových materiálů, který je součástí povinné dokumen-
tace ohlášení stavby DČOV, je její provozní řád. Měl by být zpracován 
tak, aby byl srozumitelný i pro nezaškoleného, věci neznalého majitele 
čistírny – tedy s minimem teorie a maximem praktických rad; do 
obsahu patří, mimo jiné, zejména:
•	 základní údaje o DČOV (kapacita, garantovaná účinnost a kvalita 

otoku z DČOV),
•	 způsob sledování funkce DČOV (kde, co a jak zjišťovat; kde a jak 

odebírat vzorky a jak je uchovávat do zpracování, resp. do trans-
portu ke zpracování a během něho; jak stanovovat množství zne-
škodňovaných odpadních vod),

•	 postup při různých provozních a funkčních stavech čistírny včetně 
mimořádných (při výpadku v dodávce elektrického proudu, při 
extrémních mrazech, při zatopení čistírny apod.)

•	 zajištění technického a technologického servisu (kam a za jakých 
podmínek se obrátit, příslušná spojení).

Závěr
Začlenění tzv. „výrobkového přístupu“ do našeho vodního práva 

je radikální a nejednoznačný krok. Stavebníci jej jistě vítají, ale 
u některých vodohospodářů vyvolává obavy. Teprve praxe ukáže, 
jak se osvědčí v našem prostředí, které je značně tolerantní k nedo-
držování právních norem a ve kterém je téměř běžné jejich účelové 
porušování. 

V situaci, kdy je známo, že Česká republika má šesté nejmenší 
zásoby vody v Evropě, se střízlivý postoj k možnostem a výhodám, 
které „výrobkový přístup“ pro stavby DČOV přináší, stává nutností. 
Stavby DČOV „na ohlášení“ by měly být spíše výjimkou než běžným 
řešením a měly by být využívány v případech, kdy jiná, z hlediska 
výsledku bezpečnější řešení nebudou dostupná. 

Je možné, že zodpovědný přístup správců vodních toků, správců 
povodí a vodoprávních úřadů k realizaci staveb DČOV „na ohláše-
ní“ (např. vyžadování úplné a kvalitní dokumentace stavby) budou 
jejich stavebníci vnímat jako zbytečnou a neopodstatněnou brzdu 
jejich záměrů. Paradoxně přitom půjde také o obranu účelnosti jimi 
vynakládaných prostředků. Nebude-li totiž dosaženo požadovaného 
výsledku, tj. očekávaného snížení znečištění v odpadních vodách 
vypouštěných z DČOV, nejen že to bude mít negativní vliv na vody 
v dané lokalitě, ale investiční a provozní prostředky vložené do stavby 
a provozu čistírny budou vynaloženy zbytečně.

Jistou „útěchou“ pro pesimisty může být, že z celkového pohledu 
ochrany vod jsou rozhodující velké a střední zdroje znečištění; vliv 
malých zdrojů znečištění je zpravidla „jen“ lokální.

Ing. Petr Soukup
Povodí Vltavy, státní podnik

petr.soukup@pvl.cz
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Společnost HUBER SE se sídlem v Berchingu působí celosvětově 
v oblasti úpravy vody, čištění odpadních vod a zpracování kalů.

550 zaměstnanců v základním závodě vyvíjí a vyrábí produkty, 
projektuje a vypracovává systémová řešení pro komunální i průmys-
lovou sféru a podle přání zákazníků zpracovává návrhy na zlepšování 
kvality vody.

Společnost, jakožto rodinný podnik, disponuje v sídle základního 
závodu vysoce moderní výrobní kapacitou. Pomocí nejmodernější kon-
strukční a výrobní technologie a vysoce kvalifikovaných pracovníků se 
zde vyrábějí nejrůznější stroje a zařízení pro použití v celém světě.

Jako podnik známý preferencí kvality se firma HUBER již před 
desítkami let rozhodla výhradně pro nerezovou ocel jako materiál pro 
výrobu a dnes má k dispozici rozsáhlé know-how v oblasti výroby 
strojů a zařízení z nerezové ocele pro použití při úpravě vody a čištění 
odpadních vod.

Výsledkem soustavné modernizace současných výrobků a nepře-
tržitého vývoje dalších strojů a zařízení podle aktuální potřeby je 
široká paleta výrobků, kterou může HUBER SE na téma „Voda“ nabíd-
nout na světových trzích.

Čištění odpadních vod pro decentralizované aplikace
HUBER DeWaTec je stoprocentní dceřiná společnost HUBER SE. 

Od roku 1990 působí na trhu s inteligentními a efektními řešeními 
pro decentralizovaný program čištění odpadních vod. Spolehlivost je 
atributem našich produktů i našeho servisu. Naše kompetence je stále 
k dispozici našim zákazníkům s cílem zabezpečit stálost a trvanlivost 
našich řešení pro decentralizované čištění odpadních vod. S robust-
ními a kvalitními technologiemi pro čištění odpadních vod chceme 
ekologicky i ekonomicky přispět k řešení problémů s vodou v mnoha 
regionech světa. S velkým respektem pro nedotčené životní prostředí, 
které je třeba zachovat. Ekonomická síla, velká schopnost inovací 
a vedoucí exportní orientace HUBER SE, rozšířená o prezentaci na 
trhu a efektivní prodejní síť HUBER DeWaTec GmbH jsou základní 
kameny pro ekonomický úspěch podniku. Takto jdeme konstruktivně 
vstříc úspěchu.

Řešení znovuvyužití vody a získávání tepla
Velké komplexy budov, jako hotelová zařízení, nákupní centra, 

velké budovy s kancelářemi a byty, vyžadují velké množství energie, 
tepla a vody. Zajištění těchto zdrojů stojí peníze a zatěžuje životní 
prostředí. Kromě toho produkují teplou odpadní vodu, obsahují ener-
gii a vypouštějí ji většinou bez zpracování, bez využití do kanalizace 
nebo do okolí. S ohledem na změny klimatu se využití odpadní vody 
jako zdroje energie a tepla dostává stále více do popředí.

Koncepce získání užitkové vody z odpadní vody je možno realizovat 
s pomocí inovativních membránových technologií.

Využití dešťové vody doplňuje možnosti úspory zdrojů. Je třeba 
vyvíjet provozně hospodárné koncepce a řešení, které vycházejí 
z celé palety techniky přípravy a opětného využití. Tyto koncepce 
musí být zahrnuty do fáze projektování budov. Firma HUBER tyto 
koncepce a řešení již vyvinula a nabízí pro každý jednotlivý případ 
správné řešení.

Získávání energie z odpadní vody – HUBER ThermWin®
Přímo pod našima nohama teče nevyužitý zdroj energie: odpadní 

voda. Její teplota je zpravidla mezi 12 a 20 oC a ani v zimě neklesá pod 
10 oC, takže představuje ideální zdroj energie pro provoz tepelného 
čerpadla.

Jako odběratelé takto získané tepelné energie se nabízejí všechny 
větší budovy, jako domovy důchodců, nemocnice, školy nebo kryté 
bazény. Je také možné zpětně získané teplo z odtoku ČOV využít 
například na sušení kalů.

Pro získání tepla z odpadní vody je třeba použít výměník tepla. Ten 
přináší tepelnou energii odpadní vody na tepelné čerpadlo. K tomu 
byla vyvinuta nová technologie HUBER ThermWin®. Zvláštní cha-
rakteristikou této technologie je, že vlastní odebírání tepla z odpadní 
vody neprobíhá v kanále, ale nad zemí. Všechny nutné komponenty 
jsou velmi dobře přístupné pro servis.

HUBER Hydro Filt
Jako alternativa ke stávajícímu vedení dešťové vody stékající ze 

střech do kanalizace byla v posledních letech stále častěji diskuto-
vána možnost jejího necentrálního zadržování a zasakování. Zvláště 
v městských zástavbách je to trvalá a ekonomická alternativa nebo 
doplnění tradičního odvádění. Přispívá k odlehčení kanalizací 
a čistíren, ale také k obohacení spodních vod a k obnově přírodního 
koloběhu vody. Zde nabývá na významu čištění dešťových vod před 
vsakováním do spodní vody nebo vedením do povrchových vod nebo 
do kanálu, protože mohou obsahovat velká množství škodlivých látek. 
Ve srovnání s centrálním odváděním se necentrální způsob osvědčil 
jako ekonomičtější a ekologičtější.

V Německu je podle platných předpisů nutné, aby voda ze střech 
zhotovených z mědi, zinku nebo olova byla bez povrchové úpravy 
zasakována jen přes nejméně 30 cm silnou živou nadzemní vrstvu 
nebo po mechanickém předčištění vhodnou filtrací s dostatečnou 
retenční nádrží. Potřebné plochy nejsou zvláště v zastavěných úze-
mích k dispozici, takže dešťová voda musí být vsakována pod zemí. 
K čištění vody, obsahující těžké kovy ze střech, před jejím vsakováním 
byl vyvinut účinný filtrační systém HUBER Hydro Filt. Skládá se 
z filtračního materiálu uloženého ve vložce umístěné ve speciálních 
betonových šachtách, povolených pro vsakování a protékaných 
zespodu nahoru. V důsledku výměny iontů jsou ionty těžkých kovů 

absorbovány a odstraněny. Zvlášť důležitou charak-
teristikou tohoto systému je jeho schopnost odstranit 
vysoké zatížení škodlivými látkami.

Další zvláštností systému Hydrofilt je schopnost 
jednoduché regenerace. Po určité době několika let, 
závisející na napojených plochých střechách a na 
četnosti srážek, je možno filtrační materiál rege-
nerovat k obnovení jeho absorpčních schopností 
přímo na místě, nebo jednoduše vyměnit. Systém je 
ekonomický, lehce čistitelný a nenáročný na údržbu. 
V sedimentační nádržce pod filtrem se usazují částice, 
přičemž ani filtr či navazující vsakovací trubka nejsou 
zatíženy kalem. Jednou za cca 8–10 let se kal ze sedi-
mentační nádržky odsaje a vymění se vložka filtru. Pro 
případ hydraulického přetížení je vytvořen nouzový 
přepad, který vypouští část vody kolem filtru přímo do 
vsakovací trubky. Tato trubka je vyrobena z materiálu, 
který rovněž absorbuje těžké kovy. Tak je zajištěno, že 
koncentrace těžkých kovů ve vsakované dešťové vodě 
nikdy nepřekročí stanovené mezní hodnoty.

Doskočil Boris
HUBER CS spol. s r. o.
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Efektivní odvodnění kalů  
z průmyslové ČOV

Společnost Alfa Laval realizovala na sklonku roku 2010 instalaci 
odvodňovací linky na ČOV v areálu automobilky Hyundai Motor 
Manufacturing Czech v Nošovicích, kde bylo v loňském roce vyro-
beno více než 200 000 osobních automobilů. 

Pro instalaci nové technologie odvodnění anorganických kalů se 
automobilka rozhodla z důvodu nedostatečné účinnosti zařízení instalo-
vaného při výstavbě ČOV. Tato technologie sestávala ze dvou lamelových 
dehydrátorů s pomaloběžným šnekem s projektovanou výstupní koncen-
trací sušiny v odvodněném kalu 20 %. Skutečná koncentrace sušiny se 
však během provozu pohybovala v rozmezí 10 až 15 % s průměrnými 
hodnotami na spodní hranici uvedeného rozmezí. Navíc množství 
nerozpuštěných látek v kapalné fázi, vracející se z dehydrátorů zpět 
do technologické linky ČOV, bylo velmi vysoké. Tím pádem docházelo 
k akumulaci nerozpuštěných látek v systému a výrazně byla ovlivněna i 
celková účinnost procesu čištění průmyslových odpadních vod.

Jedním z hlavních požadavků objednatele byla dodávka nové tech-
nologie tzv. „na klíč“. Nová instalace navíc neměla nijak zasahovat 
do stávající technologie ČOV. Hlavním pilířem řešení, dodaného dle 
požadavků objednatele společností Alfa Laval, je dekantační odstře-
divka Alfa Laval ALDEC G2-45 instalovaná na samonosné pozinko-
vané konstrukci s jeřábovou manipulační dráhou. Dopravu kalu do 
odstředivky a dávkování flokulačního roztoku zajišťují vřetenová 
čerpadla, která jsou pro snadnou regulaci a možnost optimálního 
nastavení čerpaného objemu vybavena frekvenčními měniči. Celou 
odvodňovací linku pak doplňuje vlastní automatická flokulační 
stanice, šnekový dopravník zajišťující transport odvodněného kalu 
z dekantační odstředivky do přepravního kontejneru, kompletní 
trubní systém z polypropylenu (s ohledem na odolnost vůči korozi) 
a rozvaděč vybavený nejmodernějším systémem Alfa Laval na řízení 
odstředivek nazvaným 2Touch. Signalizační panel umístěný v míst-
nosti obsluhy, na kterém jsou přehledně zobrazeny stavy jednotlivých 
zařízení, umožňuje monitoring chodu celé linky.

Provoz dekantační odstředivky
Nově instalovaná dekantační odstředivka ALDEC G2-45 umožňuje 

odvodňovat až 12 m3 suspenze s výstupní koncentrací sušiny až 5 %. 
V Současné době zpracovává průměrně 10,5 m3/h při 16 hodinovém 
denním provozu. Během nečinnosti dekantační odstředivky je anor-
ganický kal soustřeďován do akumulační nádrže. Díky přirozené 
sedimentaci je vstupující koncentrace sušiny při spuštění odstředivky 
vyšší, než během následného provozu. Koncentrace sušiny v nátoku 
je okolo 0,9 %, avšak při ranním zahájení provozu dosahuje přibližně 
1,5 - 2 %. Po 4 - 5 hodinách dochází k ustálení a návratu na normální 
provozní hodnoty. Ačkoliv kolísání koncentrace sušiny na vstupu 
do odstředivky je poměrně významné, automatický řídicí systém 
Alfa Laval 2Touch udržuje optimální provozní nastavení stroje tak, 
aby nedocházelo k jeho přetěžování. Provozní parametry odstředivky 
jsou průběžně regulovány na základě velikosti krouticího momentu 
měřeného tenzometrem na hřídeli vyhrnovacího šneku. Data z tenzo-
metru jsou kontinuálně vyhodnocována, přičemž automatický řídicí 
systém je schopen ihned reagovat a upravit diferenční otáčky šneku 
pro zachování stejné kvality výstupu při kolísavé koncentraci nátoku. 
V případě provozních problémů, náhlého přetížení či poruchy je řídi-
cí systém 2Touch schopen rovněž okamžitě přerušit přívod kalu do 
odstředivky zastavením plnícího čerpadla či celou technologickou lin-
ku odvodnění odstavit. 2Touch disponuje také autonomním diagnos-
tickým aparátem kontroly vybraných prvků odstředivky. Kontinuálně 
jsou měřeny vibrace na ložiscích hřídelí a jejich teplota. Na základě 
získaných dat systém dokáže predikovat předpokládaný termín 
údržby, respektive výměny opotřebených dílů, popřípadě upozornit 
na defekt stroje. Tyto informace a další provozní data jsou neustále 
k dispozici a jsou dle konkrétních požadavků obsluhy a aktuálního 
nastavení zobrazovány na ovládacím dotykovém displeji.

Technologie nové odvodňovací linky v Nošovicích

Instalace byla uskutečněna během přibližně 3 týdnů a po 30 dnech 
zkoušek byla nová technologická linka uvedena do plného provozní-
ho režimu. Původní technologie byla zachována a v současné době 
slouží jako záloha. 

Popis procesu čištění průmyslové odpadní vody
Ve výrobním procesu automobilky vzniká velké množství odpadních 

vod. Největší množství odpadní vody jde z lakovny – z nádrží předúpra-
vy. Před vypuštěním do kanalizačního řadu je čištěna chemickými meto-
dami, tzn. procesy jako je úprava hodnoty pH, dávkování koagulantu 
– polyaluminium chloridu, flokulace a separace v lamelovém separátoru. 
Vyčištěná odpadní voda je po průchodu systémem filtrů vypouštěna do 
kanalizačního řadu, který jí odvádí mimo areál automobilky na komu-
nální čistírnu odpadních vod. Během procesu čištění tedy není použit 
žádný biologický stupeň, respektive biologické procesy, neboť dané prů-
myslové odpadní vody jsou v podstatě prosty biologicky rozložitelných 
organických látek. Do anorganických kalů vznikajících během procesu 
čištění je dávkován flokulant (0,5 m3/h o koncentraci 0,1 %) a jsou smě-
řovány do dekantační odstředivky na odvodnění. Průměrná specifická 
spotřeba flokulantu na tunu odvodněného kalu činí 5,45 kg.

Přínosy nové technologie od Alfa Laval
Instalací a optimalizací nově osazené technologie byla odstraněna 

řada provozních problémů a zároveň došlo k významnému snížení 
objemu odvodněného kalu. Během provozu původní technologie 
bylo nutné odvážet kontejner s odvodněným kalem 2krát denně. 
V současné době je frekvence odvozu poloviční. Vzhledem k tomu, že 
legislativa nařizuje tento druh kalů likvidovat jako nebezpečný odpad, 
přináší nové řešení zřejmou finanční úsporu na likvidaci/uložení kalů 
na skládku nebezpečného odpadu. Koncentrace sušiny v odvodněném 
kalu nyní při použití dekantační odstředivky Alfa Laval dosahuje 
požadovaných 20 %. Množství nerozpuštěných látek odcházejících ve 
fugátu zpět do technologické linky ČOV se snížilo přibližně 4–5krát. 
Nové řešení navíc dokáže, na rozdíl od technologie původní, auto-
maticky reagovat na kolísání koncentrace sušiny v nátoku kalu do 
odvodňovací linky.

Celkové zhodnocení nové instalace
Výrobce dekantačních odstředivek, společnost Alfa Laval, působí 

na českém trhu více než 20 let a za tu dobu má přes 150 referenčních 
instalací především na čistírnách komunálních odpadních vod. Přesto, 
že řešení v průmyslové oblasti je svými specifiky mnohem náročnější 
než zpracování běžných biologických kalů, technologie splňuje očeká-
vání investora a bez problémů dosahuje projektovaných parametrů. Do 
současné chvíle nebylo nutné řešit žádný provozní problém a zaškolení 
pracovníci si rychle osvojili snadnou obsluhu celého zařízení.

S ohledem na úsporu finančních prostředků vynakládaných na 
dopravu a likvidaci odvodněného kalu, úsporou technologické vody 
a dlouhou životnost zařízení, má investice zřejmý ekonomický efekt. 
Při současném výkonu dekantační odstředivky je návratnost investice 
odhadována v horizontu 3–4 let.

Alfa Laval spol. s r.o.
www.alfalaval.cz
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Pořádá Koalice  
pro řeky ve spolupráci 
s Univerzitou Palackého 
v Olomouci a Českou 
společností pro krajinnou 
ekologii, regionální organizací CZ-IALE 
Konference je zaměřena na teoretické a praktické otázky 
ekologie a managementu říční krajiny a je určena zejména pro 
vodohospodáře, přírodovědce, krajinné inženýry, ekology a všechny 
zájemce o problematiku vodních toků v jejich širším kontextu. 

Prioritními tématy letošního ročník jsou: Říční krajina a změny 
klimatu,  Retence vody v nivách, Pramenné části říční krajiny 
a Ekologická správa vodních toků.

Konference se bude konat v  nové budově Přírodovědecké fakulty UP 
v Olomouci, třída 17. listopadu (areál UP Envelopa). Vložné: 1400,- Kč 
zahrnuje dva dny přednášek, sborník, exkurzi a  raut. 

Podrobné informace, pokyny pro autory příspěvků, první cirkulář  
a registrace na: www.koaliceproreky.cz

Termíny:  Přihlášení příspěvků – abstrakta 15. 6. 2011 
  Text příspěvků do sborníku: 31. 7. 2011

Organizační záležiTOsTi: Ing. Vlastimil Karlík, Koalice pro řeky,  
e-mail: info@koaliceproreky.cz, telefon: 737 551 108 
PrOgram: RNDr. David Pithart CSc., Koalice pro řeky, e-mail: david.pithart@daphne.cz,  
telefon: 602 759 582

Podporují nás:
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Chytrá řešení pro životní prostředí

Ve spolupráci s Akademií věd ČR vyhlásilo MŽP výsledky studentské 
inovační soutěže „Chytrá řešení pro životní prostředí“. Ministr Tomáš 
Chalupa předal vítězům diplomy na půdě Akademie věd ČR společně 
s jejím předsedou Jiřím Drahošem.

Pět studentských týmů zvítězilo v jednotlivých kategoriích soutěže 
Zelená úsporám. MŽP teď tyto technologicky nejzajímavější projekty ocení 
částkou 5 x 100 tisíc korun. Za ně studenti ověří své nápady a pokusí se 
je uvést do praxe.

Z rukou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy přebrali ocenění 
vítězové dvou kategorií – Vojtěch Kundrát jako vítěz kategorie Talent roku 
s projektem „Enzymy ve službách životního prostředí“ a dvojice studentů 
Dong Nguyen Thanh a Ing. Hung Hoang Dieu, kteří se stali Absolutními 
vítězi s projektem „Voda bez karcinogenního arzenu“.

Soutěž vyhlásilo v listopadu roku 2010 Ministerstvo životního prostředí 
ve spolupráci s Akademií věd ČR. Jejím hlavním cílem bylo najít nové 
talenty a využít jejich myšlenky a nápady na řešení konkrétních problémů 
v širším kontextu ochrany životního prostředí.

Studenti středních a vysokých škol mohli do soutěže přihlásit nápady, 
které souvisely se zlepšeními v kategoriích „Technologie pro čištění vod“, 
„Technologie pro snížení emisí“, „Recyklace materiálů a odpadů“ a „Vývoj 
nových analytických postupů pro detekci škodlivin“. Komise následně 
o předložených projektech rozhodovala ve dvou kolech a zaměřovala se 
především na praktický přínos nápadu pro ochranu životního prostředí 
a na jeho realizovatelnost. 

– MŽP –

Z výsledkové listiny soutěže Chytrá řešení pro životní prostředí vybí-
ráme ty oceněné  práce, které mají vztah k vodnímu hospodářství. Jsme 
rádi, že jich vlastně byla většina.

I. Kategorie SŠ 
1. MÍSTO: Vojtěch Kundrát: Enzymatické odbourávání halogenovaných 
organických polutantů za pomoci dehalogenáz jako nová technologie pro 
čištění kontaminovaných vod a území. Střední průmyslová škola chemická 
akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace,  
Ostrava-Zábřeh

II. Kategorie VŠ
1. MÍSTO: Mgr. Dong Nguyen Thanh (1) a Ing. Hung Hoang Dieu (2): 
Výzkum a vývoj materiálů pro odstraňování arsenu na bázi nano-amorf-
ních kompozitních vodnatých oxidů železa-titanu-křemíku. Ústav techno-
logie vody a prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze (1). Katedra matematiky, Fakulta jaderná 
a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze (2)
2. MÍSTO: Ing. Jonáš Tokarský: Vývoj a testování nanokompozitu pro 
fotokatalytické čištění odpadních vod a plynů. Centrum nanotechnologií, 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

III. Absolutní vítěz soutěže
Mgr. Dong Nguyen Thanh a Ing. Hung Hoang Dieu 

IV. Talent roku
Vojtěch Kundrát

VI. Nominace na odměnu 100 tis. Kč – projekty s největším 
realizačním potenciálem (bez stanovení pořadí)
Mgr. Dong Nguyen Thanh a Ing. Hung Hoang Dieu
Ing. Jonáš Tokarský
Vojtěch Kundrát
RNDr. Barbora Jedličková: Optimalizace modulu reverzní osmózy - Nová 
metoda přípravy vzorků vody. Centrum pro výzkum toxických látek v pro-
středí, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno





… s širokým portfoliem 
senzorové techniky

Komplexní ešení pro vodárenství …

Answers for industry.

Pro všechny typy vodárenských aplikací nabízíme kompletní senzorovou techniku, která 
je sou ástí koncepce Pln  integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA) 
spole nosti Siemens. Portfolio senzorové techniky pro vodárenství obsahuje špi kové 
p ístroje pro m ení tlaku, teploty, pr toku a výšky hladiny. 

Více informací na www.siemens.cz/voda a na tel. ísle 233 032 434.

Voda
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